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TESSÉK
■ íme itt van, kézbevehető -talán még
szemüveg nélkül is -olvasható (!)
az alaposan megújult VADÁSZLAP.
Húsz oldallal bővült a terjedelmünk
és 12 év kőkemény küszködése után
elértük, hogy az egységesen elegáns
papíron, a lap minden négyzetmil
liméterén szebbnél-szebb, színes fotót
is megjeleníthetünk.
Tessék elhinni, sokáig a szer
kesztőség számára ez egy fantasztikus
álomnak tűnt, a V K E anyagi helyzetére
tekintettel éveken át csak reményked
hettünk ... és tessék, most megvalósul
az álom, és tessék . ez a valóság.
Persze azért egy kicsit izgulunk,
legalább annyira, mint az 1991 r t
próluft/Aui nM*to<*lmta*kor. vagy
a/ 1996 <11 lom ütutii vJUtAi ideién.
I m»Hv M kntil c U)ia iih *h ujia.
naptól
Iwtlt4|*4 iitry(it vetnünk 4 v.nLW ok,
V4l4IIM*flliy1 Olvadónk kegyéi II

Ne trwék nagyképűségnek venni,
de mo»t mái Kimmulh.it|uk az új
konto*». .i nagyobb oldalterjedelem,
a ÍAlírtssltett szerkesztési elvek, az új
rovatvezetők és szerzők
közreműködése meghozza az
eredményt, mi készítjük a legszebb,
a legjobb, a legérdekesebb, a legolva
sottabb magyar vadászújságot,
a hiteles és szókimondó Magyar
VAl)ÁSZLAP-ot, amely minden férfi és
hölgyvadásznak előbb-utóbb nem csak
érdeke, hanem belső kényszere is lesz,
hogy megrendelje, előfizesse ... sőt
egyre többen lesznek, akik még
a régebbi évfolyamokat is
megpróbálják majd beszerezni.
Igen, csak tessék bennünket
a piacon vergődő más lapokkal össze
hasonlítani, tartalmilag eddig is
a spiccen voltunk, és most már
a külcsínünkben is álljuk a versenyt.
Természetesen nálunk is jelennek meg
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hirdetések, de csak mértékkel és
olyanok, amelyek információt
tartalmaznak és nem ütköznek
semmiféle jogszabályba.
A mi hasábjainkon közölt, úgy
nevezett szakmai (vadgazdálkodási-,
vadászati -. természetvédelmi,
gazdasági-, jogi, stb.) anyagok
érthetőek (!) és tartalmukUm helytál
lóak. ráadásul mi olyan témákkal
foglalkozunk, amelyek valókul érdek
lik a vadászokat ... és tessék
utánanézni, nálunk nincsenek tabuk,
de vannak kritikai észrevételek.
Mi fontosnak tartjuk, hogy hangot
adjunk a vadászok érdekelt sértő
véleményeknek, vállaljuk a vitát,
a/ Ütközéseket
kapunk is érte néki
rendeden. de legalább működtetjük
a hatalom apparátusait.
Eddig is az erősségünk volt, hogy a
hírek, a tudósítások nálunk nem több
hónapos eseményekről, szakállas
történésekről szólnak... köszönhetően
az egyre profibb tudósítói
hálózatunknak. Tessék majd
megfigyelni, hogy a jövőben mennyi
vel több regionális és országos
információ, illetőleg aktuális hír-fotó
jelenik meg a hasábjainkon.
Mi nem tessék-lássék foglalkozunk
a kommunikációval, a vadászati
kultúrával és mindazzal, ami e körbe
tartozik: a vadászetikával, a vadászias
viselkedéssel, a vadászirodalommal,
a művészetekkel-művészekkel,
az öltözködéstől az étkezésig,
az alkotástól a kiállításig... mindennel,
hogy írásainkkal, kritikáinkkal
mértéket, tájékozódási pontokat nyújt
sunk Olvasóinknak.
Szóval tudnám még jócskán folytat
ni, amiért bennünket érdemes olvasni.
A törekvéseink nyilvánvalóak,
remélem nem ítélnek el azért, mert
A M m o r VADÁSZLAP előfizethető ’SeHoWi fl0stauto^«ányon•
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szeretnénk elérni, hogy minden
vadász kezeihez, minden vadászatra
jogosulthoz, területes és terület nélküli
vadásztai'sasághoz eljussunk... ezért
küldjük el ingyenesen a vadásztársasá
gi elnököknek a lapot, ezért adunk
kedvezményeket a hivatásos vadászok
nak, diákoknak, nyugdíjasoknak.
Tessék tessék, vegyék és vigyék ...
ez egy kiváló portéka ... hirdethetjük
immár a változásoktól fölvértezetten,
de közben arra is figyelve -tessék
szólni, ha valami nem tetszik. Feltett
szándékunk,hogy még jobbak
legyünk ! Személyesen a vadásza
tokon, fórumokon, értekezleteken,
közgyűléseken; levélben, telefonon
vagy e-mailen a szerkesztőség minden
elkötelezett munkatársa várja az
ötleteiket, javaslataikat, észrevételeiket
... mert mi úgy gondoljuk: azért
vagyunk, hogy teljes szívvel és
értelemmel, a vadászati sajtóban töltött
negyedszázados gyakorlatunkkal,
profi módon Önöket, a vadászokat,
Olvasóinkat szolgáljuk... és hogy
a Magyar VADÁSZLAP minden fiatal
vagy korosabb, tehetős vagy szegény,
régi vagy új vadásznak ... tessék !
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Nyúl helyett gatya

Valami nem „stimmel"
■ Legalábbis erre utalnak azok a hírek, am ely szerint -az apróvadas
"vészsirám okhoz" kísértetiesen hasonlóan -a legtöbb nagyvadas területen is
kevesebb a terítékre került vaddisznó a tervezettnél, a vártnál gyengébbek az
eredmények a disznóhajtásokon. Meg is nőtt a kereslet a tenyésztett vaddisz
nók iránt. Megkezdődtek a kudarc-magyarázó találgatások, egyelőre semmi
nem bizonyítható, de ezek a tapasztaltakon nem változtatnak. Annyi azon
ban bizonyos, hogy a tavalyi kiváló eredmények "örök optim ista" hatására
talán a beadott tervekkel túllőttek a célon, és bizonyára nem volt akkora
a szaporulat, am ilyet az elm últ idény sikerei után vártak. M iután a terv
teljesítése ma m ár kemény büntetésekkel is számon kérhető, sokan utólagos
lelövési tervmódosításokkal igyekeztek "orvosolni” az időarányos lemaradá
sokat. Szívesen fogadunk minden vélem ényt, tapasztalatot, mert közösen
bizonyára közelebb kerülhetnénk a valós ok-okozati összefüggésekhez. H. Zs.

■ Teljesen még nem tisztázott
körülmények között - úgy tizenöt
méterről - pontosan az ülepén lőtték
sörétes puskával a kiskunmajsai
K. Tibort /59/ Csólyospáloson /
Bács-Kiskun megye / a Hubertus
Vadásztársaság november 22 -én
rendezett apróvadvadászatán.
A szerencsétlen lövést leadó vadász állítólag -sebzett nyúlra lőtt volna
egy "laposat", amely társát találta
telibe. A kárvallott vadász nem
vesztette el a humorérzékét, mert
a TV műsorában mutatta be
a tésztaszűrőhöz hasonlatossá vált
alsónadrágját, ugyanis az orvosok
nem kevesebb, mint 65 szem sörétet
szedtek ki az érzékeny hátsó
fertályából. A vadászatot megelőző,
kötelező balesetvédelmi oktatás
megtörtént, amelyet a résztvevők
aláírásukkal igazoltak. A társaság
vadászmesterének feljelentésére
indult, a felelősséget megállapító
vizsgálat még nem zárult le.

V ad helyett hajtó
Az érm es a rá n y nem változott
■ 1430 őzagancsot bíráltak el Tolna
megyében, amelyek közül 8 arany-.
16 ezüst-, és 39 lett bronzérmes.
November közepéig 410 szarvasagancsot pontoztak, amelyek közül 21
arany-, 79 ezüst-, és 126 bronzérmes
minősítést kapott. A bírálók
véleménye szerint ez megfelelt a
várakozásoknak, a rendkívüli időjárás
ellenére nem volt más évektől eltérő.
146 dámlapátból 28 aranyérmet
kapott, kettő kiemelkedő pontszámú
volt Kocsoláról, egy pedig
Kisszékelyből. Az eddig elbírált
39 vadkanagyarból viszont csupán
egy kapott aranyérmet.

G asztronóm iai b aran g o lás
■ ... az őszi erdőben címmel a Teréz
körúti Radison SAS Béke szálloda ren
dezett vadétel-fesztivált november 19től 23-áig. A sikeres rendezvény ered
ményesen népszerűsítette a méltán
igazi "hungaricumnak" nevezhető
sajátos vadétel-különlegességeket, és
ezzel a hazai vadászatot is.
A gasztronómiai rendezvényre
meghívóként kiadott leporellóból a gasztronómián kívül - a nem

vadászok képet kaphattak a hazai
vadászat történelmi hagyományairól,
érdekességeiről, kultúrájáról. A
vadételekhez illő borokat Kamocsay
Ákos, a Hilltop Kft. nagynevű borásza
válogatta, a speciális, mindenki által
otthon is elkészíthető "Pilisi
Vadásztálat" pedig Köveskúthy
György, a vadászok népszerű és
köztiszteletben álló doyenje ajánlotta.
A példa követendő és minden
támogatást megérdemel.

Vadászkürtös tanfolyam
■ Kilencedik alkalommal rendezik
meg Baranya megyében, a M EFA Rt.
területén a vadászkürtös tanfolyamot
március 15-étől 21-éig.
A tanfolyamnak a
Hotel Kövestető ad
otthont, és a tovább
képzés jellegű oktatás
részletes
programját következő
számunkban
közöljük. A részletek
iránt érdeklődni lehet
Agyaki Gábornál, a 06/72/ 215-119-es,
vagy a 06/30/ 318-7969-es mobil tele
fonszámon lehet.

■ Végül is szerencsésnek mondható
baleset történt Bükkzsérc / Borsod Abaúj - Zemplén megye / határában,
vaddisznóhajtáson, november
22 -ikén. Minden valószínűség szerint
egy expandált lövedék köpenyének
leszakadt szilánkja talált fejen egy
hajtót, akit a mentők kórházba
szállítottak. Az alapos orvosi vizsgálat
szerint a szilánk csak súrolta
a koponyát, nem hatolt be, hanem
a bőr alatt távozott, így a sérült
az ellátás után hamarosan
elhagyhatta a kórházat. A baleset
körülményeit, a felelősséget
a megindult részletes vizsgálat
tisztázza.

A vad ász is k árvallott
■ Ha a vad és gépjármű
összeütközések ügyében bírósági
kártérítési perek indulnak, és
bizonyítható az autós gyors
hajtása, vagy más vétkessége,
egyre több esetben kötelezi
a bíróság a gázolót a vad
értékének megtérítésére.
Ez aztán gázolónak rendkívüli
meglepetéseket hozhat, hiszen sok
szor az elgázolt szarvasbika, őzbak
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Mban keletkezett
k.ueitek «ok*zorosa is lehet.
!• mus/ru-M-n . 1 gyorshajtás vagy
ma* közlekedési szabálysértés
l»i/nnvii.K» nem könnyű, mert
.íz ABS-sel felszerelt kocsiknál
nem mérhető a féknyom. A törés
vii.Uosságai, annak mértéke viszont
i ^;rp)«\rmű kárszakértő számára
sokat "elmondhat” az ütköző jármű
számítható haladási sebességéről is.

A tárgyaló terem ből
■ Háromnapos tárgyalással
folytatódott a 2001-ben elhíresült
12 ezer védett madár ügye a vádlott
4 olasz és 6 magyar állampolgár
ellen, Pécsett, december első
napjaiban. Meghallgatták - többek
között - a hatósági állatorvost,
■i vámost, a természetvédelmi
ügyintézőt is. A vád tanúinak
összesen csaknem félszáz
idézést küldtek, azonban sokan
nem jelentek meg. Az egyik
olasz vádlott időközben elhunyt,
a többi külföldit ügyvédek
képviselték, ugyanis 1 illetve
18 m illió forintos biztosítékot
letétbe helyezve annak idején
hazautazhattak. A tárgyalást vezető
bírónő, summázva a tanúk által
elmondottakat megjegyezte:
az a benyomása, hogy az ügyben
mindig, minden szabályosan
történt, csak éppen érthetetlen
az. hogy akkor hogyan pusztulhaM t el 12 ezer védett madár,
• vi' k u I is miképp kerültek
■m um kif Dr. Kardos Mária,
'
n»Kás/.i elm ondta, hogy
•nrti/rsrk során a dobozokba
• « it nenki, kivéve
a term ftM
f
'•’tvédelmi
őrt, aki
a dobo/ok• j'(i százalékát átnézte,
de nem ta lilt bennük
benn
védett fajokat,
A
i5
vadászati szakértőn kívül m-m .ik ilt szakember,
aki levonta \
» i amilságokat,
hogy miképp f»ly| / ügyintézés,
hiszen ebből jól Mt zik, hogy
a legtöbb ügy mi M
■ik papírok
alapján dolgoz*-ti . orm KVÓződött
meg az adatok val<
vélekedett továbbá
A tárgyalás"!
folytatódnak majd
nem jelent tanúk n

■ A M agyar VAD ÁSZLAP készítésével kapcsolatos feladatok
megvitatása volt a témája november 17-18-án - Miskolc-Tapolcán a lap tudósítóinak hagyományos országos tudósítói értekezletnek,
am elynek ezúttal BA Z megye volt
a házigazdája.
Az első nap délutánján a lap megújításával kapcsolatos
terveket - tágabb értelemben a V K E kom m unikációs stratégiáját Csekő Sándor főszerkesztő ismertette a megjelentekkel.
Am i a tudósítók számára érthetően fontos, hogy megduplázódott
a "Hírek-tudósítások” rovat terjedelme, színes fotók, hír-képek
megjelentetésére is van lehetőség, és a szerkesztőség számít arra,
hogy a tudósítók más rovatokban is rendszeresen fognak publikálni.
A tudósítók megoszthatták felvetődött gondjaikat, szóltak a vadászok
"befelé fordulásáról” , a hírforrások problém áiról, de számos
új lehetőségről is szó esett. Ezek között első helyen szerepelt
az internet, m int az anyagok továbbításának leggyorsabb lehetősége.
Az értekezletet személyes megjelenésével tisztelte meg Szilágyi
Sándor, Borsod- Abaúj -Zemplén megye FVM hivatalának vadászati
osztályvezetője, aki elmondta vélem ényét a lapról és számos
megfontolandó javaslatot tett.
Meghívottként vettek részt a nagy m últú M iskolci Vadászklub új
lelkes, am biciózus vezetőségének tagjai. Dr. Kertész Gábor elnök
és Heinem ann Pál titkár rövid áttekintést adott a klub újjáalakulásáról
és a tervekről. Nagy Lajos, a M iskolci Vadászklub évtizedeken át lelkes
szervezője beszámolt a klub életéről, a vadászati kultúra terén végzett
eddigi m unkájukról. Az értekezlet jó hangulatú, közös vacsorával,
és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Másnap reggel a Borsodi Mezőség Vadásztársaság képviseletében
Bencsik Márton elnök és Tóth László titkár apróvad társasvadászaton
látta vendégül a lap m unkatársait, am elyért ezúton is köszönetét
mondunk.
A vadászat után folytatódott a szakmai beszélgetés, különös
tekintettel a vadászat és a természetvédelem sajátos, helyi és kiválóan
működő kapcsolatrendszerére, am elyről részletesen későbbi
lapszámunkban bővebben is beszámolunk.
Handa György Zsolt
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In memóriám 2004
■ Valljuk: a vadgazdálkodás megújulásra képes, de az elődök munkáján
.il.ipuló szakma! Az erre épülő vadászat racionális természethasznosítás,
a maga jövőjéért is aggódó, ugyanakkor vallottan hagyományőrző, sőt
hagyományteremtő kultúrtevékenység.
A megkezdett új esztendő elején álljunk meg egy pillanatra az élet ember
próbáló rohanásában, és gondoljunk azokra az előttünk járókra, akiknek
nyomdokain haladunk... A természet megismerésében, tevékenységünk mega
lapozásában, vadgazdálkodásunk, vadászatunk történetében vállalhatjuk örök
ségüket és tanulhatunk botlásaikból is.
A hosszú névsor idén, 2004-ben, "kerek " évfordulós születési és
elhalálozási évfordulós jeleseinket mutatja be, természetesen a teljesség igénye
nélkül. Rajtuk kívül is igen sokan hagytak maradandó nyomot országos és
helyi léptékben egyaránt. E jegyzék közlője arra kéri a vadásztársadalmat,
hogy vadásztársaságaik névadóira, községük, városuk elhunyt nagynevű
vadászaira emlékezzenek, hogy minél többen ismerjék meg munkásságukat.
Mindezekhez még csak annyit, hogy a vadászat továbbélésének bizonytalansá
ga korában még közöttünk élnek azok a kiválóságok, akiknek méltatatását
nem feltétlenül kell csak az utókorra hagyni: becsüljük meg őket addig, amíg
köztünk élnek.
HALALOZASI EVFORDULOK

SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓK:

Bajza Jenő dr.
Beretzk Péter dr.
Czinege Lajos
Csergezán Pál
Damaszkin Arzén
Fodor Tamás dr.
Forgách Károly gr.
Földes László
Homoki Nagy István
Huszár László br.
Ilosvay Ferenc
Jilty Bertalan, ifi.
Kelecsényi József
Kékessy László
Koller Mihály dr.
Mészáros Kálmán dr.
Nagy Gyula dr.
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Szendrei Ernő
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Bízom benne, hogy a vadásztársadalom felhatalmaz arra, hogy
az emlékezést így fejezzem be: a mai magyar vadászok nevében:

Ahogy az erdészek látják
■ Az erdő- és vadgazdálkodás neural
gikus szakkérdéseit vették górcső alá
neves szakemberek az Országos
Erdészeti Egyesület vadgazdálkodási
szakosztályának kihelyezett ülésén,
amelyet novemberben tartottak az
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dt. Bőd Lajos

erdőművelési szakosztállyal közösen
a SEFAG Rt. Nagyatádi Erdészeténél.
Dr. Papp Tivadar, a MEFA Rt.
vezérigazgató-helyettese az erdei vad
károk és a nagyvadlétszám problé
makörét taglalta, látványosan érzékel
tette, hogy rendkívüli mértékben

megemelkedett a szarvas és
vaddisznó létszáma, igen nagy
mértékű, látható és mérhető károkat
okoz az erdőben.
Az erdőművelés és
a vadgazdálkodás Somogy megyei
összefüggéseit Nádas József,
az Állami Erdészeti Szolgálat
Kaposvári Igazgatóságának vezetője
ismertette, amely során ábrákkal,
adatokkal bizonyította, hogy a vadlét
szám náluk már olyan méretű,
aminek hatására már ellehetetlenül
az erdőművelés, és szinte lehetetlen
a megyében a természetes
erdőfelújításokat megvalósítani.
Ma már az egyszerűsített vadkárbecslési módszerek nem adják meg
az erdőben ténylegesen keletkezett, a
vad által okozott károk valódi értékét.
Erre vonatkozóan dolgozta ki az ÉRTI
az erdei vadkárok értékelésének
gyakorlati és elméleti módszerét. Ezt
a munkát ismertette Marosi György
osztályvezető, amelyet a Nyugat-magy
arországi Egyetem által szervezett fel
sőfokú erdőérték- és kárértékelési tan
folyamon is megtanulhattak
a résztvevők.
Buzgó József, a SEFAG
vadgazdálkodási osztályvezetője
a vadgazdálkodás helyzetéről, a vad
károkkal és a nagyvad létszámmal
kapcsolatos gondokról szólt. Ez ket
tős dolog, mert a területük azon
részén, ahol az Rt. gyakorolja a
vadászati jogot, igyekeznek szak
mailag megoldani a problémákat.
Ugyanakkor súlyosabbak például
az erdei károk ott, ahol a SEFAG Rt.
erdőterületén a Lábodi Mezőgazdaság
Rt. a vadászatra jogosult.
Az előadásokat terepi program
követte a Nagyatádi Erdészet
területén. Az örökzöld téma, a vad
által az erdőben keletkezett károsítás
mértéke és a nagyvadlétszám nagysá
ga nem kerül nyugvó pontra, mert
a jelenlegi létszámszabályozás nem
elégséges.
B.I.

A nosztalgia üzlete
■ Az év végi hónapok nem csak
a vadászat-, hanem a könyvaukciók
hónapjai is. Az antikváriumok erre
az időszakra tartogatják a vadász és
horgász gyűjtőkör legbecsesebb
darabjait, ezek közül is a régebbi,

H ír e b -Ü A d x h ít á ^ o b

háború előtti könyvritkaságokra lehet
vadaszni. A megnövekedett érdek
lődés miatt ma már ugyanis jószerint
csak az aukciókon lehet jelentősebb
művekhez hozzájutni. Sajátos jelen
ség, hogy míg a kortárs
vadászkönyvekre egyre nehezebb
vevőt találni, a klasszikusokra, az
antik könyvekre rendkívüli az érdek
lődés, amelyet a kikiáltási árakat
magasra "srófoló" licit árak is jól
mutatnak. Jelentős ára van tehát .•
vadászirodalomnak, már egy egy jó
vadászkönyv is csaknem annyiba
kerül, mint maga a vadászat.
Példaként -a teljesség igénye
nélkül - néhány árverésen elkelt
könyvritkaság:
KIKIÁLTÁSI
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Lakatos Károly: A császármadár 6t vadászata
4000 Ft
70 000 Ft
Gr. Széchenyi Zsigmond K. t kecsto
7000 FI
20000 Ft
József Ákos és Lajos Vadász oa horgáiztport
1943
3500 Ft
24 000 Ft
Dobó Ferenc Pontyhorgászat
50 000 Ft
3000 Ft
Nozdrov»czky Lajos Vadaszemlékeim
4000 Ft
32 000 Ft
A fenti árakra még 10-16,5 száza
lékos árverési jutalékot is felszámí
tanak.
Nagy Kálmán
Büd ös fen yő
■ Ugyan jóval idény után kaptuk a
hírt, de kétségkívül brilliáns ötletet
eszeltek ki a karácsonyfa-tolvajok
ellen a tengerentúlon a Minneapolis
Egyetem erdészei. Éjnek évadján
fűrészelték a szeretet ünnepére valót,
hiába volt minden őrzés. Az amerikai
vadászboltokban árusítanak - sok más
vadfaj illat anyaga mellett - bűzös
borz rettenetes szagát imitáló szóró
flakonokat. Ezzel permetezték le a
fákat, és mivel ennek penetráns szag
anyaga a meleg szobába bevíve még
tovább fokozódik, a fatolvajok nem
vágták ki a lefújt fákat. Nos, ha
nálunk bűzös borz nincs is, de kiváló
magyar görényeink vannak, akiktől
talán letudnánk "koppintani" a
receptet, szintetikusan is elő lehetne
állítani, és ha esetleg vállalkozó kedvű
gyártó is akadna, karácsony előtt
nálunk is eredményes visszariasztó
szer lehetne a fenyőfiatalosaink
védelmében.

■ Az elmúlt évtizedek alatt vált
egyfajta divattá, hogy csak akkor
újszerű egy vadon élő állatfajra
vonatkozó kutatási eredmény,
megállapítás, ha homlokegyenest
ellentmond - nem csak a józan
észnek hanem az előzetes
életmódbeli, ethológiai, táplálkozásbi
ológiai tapasztalatoknak. Az ilyenek
kapnak később széles körű publicitást,
és sajnos sokan el is hiszik az
antropomorf, kellően nem ellenőrzött
megfigyeléseket. Ugyanakkor például
sok végzetes tragédiát -szándékosan,
vagy "véletlenül” - érthetetlen módon
agyonhallgat a sajtó. Különösen
vonatkozik ez a védett fajokra
egyebek között például az idősza
konként nálunk is fölbukkanó barna
medvére, a már - állítólag megtele
pedett - farkasra, amelyeket egyes
"szakértők" már csaknem
vegetáriánusnak és kimondottan
emberszeretőnek tartanak
" ismeretterjesztő" publikációikban,
így járt pórul Timothy Treadwell,
46 éves kaliforniai népszerű med
vekutató és elismert szakértő,
a hölgyismerősével, tavaly ősszel
Alaszkában. Treadwell korábban
ismeretterjesztő filmeket is forgatott
kedvenceivel, amelyben egyebek
között a medvéknek magas hangon
szerelmes dalokat énekelt, ezzel
bizonyítva a medvék ember
iránt érzett empátiáját, barátságos
érzelmeit. Az alaszkai kutató
útjának is a célja az volt,
újfent bebizonyítsa, hogy a medvék

nagyon is szeretik az embereket, és
ha nem bántják őket, akkor békesség
ben élhetnek egymás mellett a vadon
ban. Addigi kutatásai arról győzték
meg, hogy a medvék minden
ellenkező híreszteléssel szemben
alapjában véve jóindulatúak,
túlnyomórészt békés növényevők
és éppen emiatt nem is volt hajlandó
önvédelmi-, vagy vadászfegyvert
magával vinni.
Az ennivaló- és felszerelés
utánpótlást megbeszélt időben
a táborukba egy pilótatársa szállította
a kutatóknak. A leszállás után a pilóta
a jeles kutató megfigyelő helyén
csak egy szétszaggatott sátrat talált.
A vizsgált nyomok alapján kiderült,
hogy egy medve a legyilkolt pár
tetemének nagyobb részét már a
helyszínen felfalta, majd a maradékot
a szokásos élelemtároló helyére
hurcolta és elásta. Ezért aztán nem
érdemes felülni semmiféle modernko
ri dajkamesének, a medve az embert
korántsem "szívből" szereti. És ezt
már az őslakó indiánok is jól tudták.
A v iz sla bosszúja
■ Gondatlanul csőre töltött sörétes
puskáját autójában az ülés mögé
helyezte egy francia vadász. A hátsó
ülésen tébláboló vizslája rálépett
az elsütő billentyűre és seggbe lőtte
a gazdáját. Az üléstámla ugyan sokat
felfogott, mégis a kutya szerencsét
lenül járt gazdája nyolc napon túl
gyógyuló, súlyos sérülésekkel került
a kórházba.

So rre n d b e n a 2 8 . Nem zetközi V é re b Fő vizsg án ak a H M Kaszó E rd ő g a z d a sá g Rt. adott
otthont n o ve m b e r 5-étől 9-éig. A Nem zetközi V é re b Szövetség kétévente rendezi m eg
a fővizsgát, am elyn ek helyszínét m indig m ás-m ás tagország a d ja , idén a rendezés jogát
h azánk kapta és a kaszópusztai terület - a résztvevők elism erő vélem én yei a la p já n igazi telita lá la tn a k bizonyult, mert a fővizsga csaknem m ásfélszázezer hektáron zajlott.

A nemzetek felsorakozott vérebvezetői
■ Az ünnepélyes megnyitót és a napi
munkák befejezését követően az esti
órákban került sor a Szent Hubertusz
Emlékhely avatására, amelyet Kustár
Zsuzsa és V. Farkas Ágnes tervei
alapján Jerausek Gyula és Vass József
készített el. (Címlapunkon.)
Az emlékhely avatásán Dr.Bod
Lajos, az OMVK Somogy megyei
szervezetének titkára a többi között
a következőket mondotta:
- Hubertuszról már sok mindent
elkereszteltek: malaclopó körgallért és
gyomorkeserűt is. Ez az emlékhely
azonban nem divatból és nem is
klerikális pózból kapta a nevét,
hanem a valódi hubertuszi tanításból.
Ismert a Hubertusz-legendából, hogy
egy gátlástalan, szenvedélyét
kordában tartani alig tudó személy
megtéréséről szól, akit a tízparancso
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latot jelképező tízes szarvasbika
víziója döbbentette rá az önmérsék
letre, ami jelen etikai elveinknek is
alaptétele.
- Az, hogy a természettel; erdővel,
fával, vaddal, madárral, hallal, levegő
vel, talajjal, tücsökkel-bogárral bánó
ember mindig gondoljon a holnapra:
hosszú távon fiaira, unokáira, rövid
távon pedig ne egye meg reggelire a
vacsoráját. Számunkra: erdészekre,
vadászokra, igazándi természetvédőkre nézve ez nem új feladat,
csupán háttérbe szorulásától
aggódhatunk.
- Sajnos a természetszerű, ökoló
giai értelemben vett erdő életébői egyegy generáció csupán egy-egy életsza
kaszt lát. Erdősít a fiainak. Mi pedig
apáink erdejével gazdálkodunk és
élvezzük annak létét és

gyönyörűségét. De a vadász sincs
másképp, csak a "forduló" rövidebb.
- A fa a helyén áll: gyökere oda
köti. A vad m enekül! Rajtunk, a XXI.
század emberén - és nem csak
vadászán múlik, hogy a Föld vagy
akár hazánk élővilágából is
" kimenekül"-e ?
- A Hubertusz legendának ez az
üzenete a mához, a jövőhöz: a vad
kímélete és óvása ...ha erről a hétköz
napok idegőrlő, embert próbáló har
caiban megfeledkeznénk, jöjjünk el
Kaszóra, ide a Szent Hubertusz
Emlékhelyhez, emeljük meg vásott
kalapunkat... és tegyük dolgunkat
tovább, megújult erővel.
A körültekintő és gondos
szervezők a környék vadászatra jogo
sultjait is bevonták a munkába,
hiszen a vadászidény dandárjában

A munkák sorsolásának izgalmai

gyakrabban előfordulhatnak
a sebzések. Mivel a fél Dunántúlról
érkeztek a bejelentések, volt rá példa,
hogy a vérebvezetőknek és a kísérő
koronának akár 50-80 kilométert is
utaznia kellett a jelentett sebzés
helyszínéig. Ám -ahogy az életben
annyiszor - ehelyütt is megesett, hogy
a vérebvezető a rálövés helyén
csupán a hibázás egyértelmű tényét
tudta megállapítani. Több esetben
kihívták a vérebvezetőket olyan
helyre is, ahol rövid csapázás után
dermedten megkerült a vad. Sajnos
ezek a rövid munkák a fővizsga szem
pontjából értékelhetetlenek voltak.
Kilenc ország tíz egyesülete, húsz
kutyával képviseltette magát. Az olasz
delegáció sajnos nem érkezett meg,
ugyanis Szlovéniában karamboloztak,
így vissza kellett fordulniuk. Összesen
27 helyszínre vonultak ki a vérebesek,
nagyrészt Somogy megyébe, de volt
sebzés Zala- és Baranya megyékben is.
A huszonhét esetből 17- ben terítékre
került a vad, 15 munka volt értékel

hető. Magyarországot ketten
képviselték: Szeifert Szabolcs, a
VERGA Rt. hivatásos vadásza, Heiter
Ador nevű hannoveri véreb kanjával és

Az erős nemzetközi mezőny magyar bajnoka:
Szeifert Szabolcs

_______________________________EREDMÉNYEK:__________________
I.díj. Heiter Ador, hannoveri véreb, vezetője Szeifert Szabolcs, Magyarország,
1. munka: 2000 méter vezetékmunka. 4200 méteres hajszával,
1. dij, a megszerezhető maximális, 224 pontszámmal
2. munka: 2000 méter vezetékmunka, 4200 méter hajszával, I. díj, 219 pont
II. díj. Donar Ronva, bajor hegyi véreb, vezetője Marc Kotnauer, Csehország,
3400 méter vezetékmunka, 700 méteres hajszával, I. dij, 209 pont
III . d íj. Falk von Daimanstein, bajor hegyi véreb, vezetője Walter Höttl, Németország
1.munka: 2100 méter vezetékmunka, 800 méteres hajszával, I dij, 189 pont
2.munka: 400 méter vezetékmunka, 4000 méter hajszával, I. dij. 188 pont
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Ozvári Zoltán, a SEFAG Rt.
kerületvezető vadásza Répcementi
Nyomkereső Amandával.
A hazai vérebek és vezetőik sok
utánkeresésben edződött, rutinos
nyomkeresők, együttesen több mint
háromszáz nagyvadat hoztak
terítékre. Szeifert Szabolcs nyolcórás
csapán indult egy bal hátsó lábon
sebzett nyársas bika után, de aznap
a sötétedés miatt a hajsza elmaradt.
Másnap reggel az újra felvett csapán
hamarosan elérték a bika friss
sebágyát és a kötelező három perc
kivárása után a vezető - a bírók
engedélyével - csatolta a kutyát,
amelynek kétórás hajsza lett a vége és
harsant fel a "hallali". A jeles bírói
kar Szeifert és vérebe 3600 méteres
vezetékmunkáját, valamint a 6 kilo
méteres hajszát a maximális 224
ponttal jutalmazta és az első helyre
sorolta. A rutinos hannoveri kan
a későbbiekben kontroll kutyaként
jeleskedett. Egyik munkája
2 kilométeres vezetékmunka és
4 kilométeres hajsza után 219 pontot
és újfent első díjat kapott. Ozvári
Zoltán két kontroll munkán indult,
amelyek kidolgozását leginkább csak a
külső tényezők akadályozták, mindkét
esetben az esti sötétedés állította meg
a magyar versenyzőt. Szerencsére
próbálkozhatott egy harmadik sebzés
sel is, ahol 18 órás nyomon indult el
a hannoveri szuka. A rálövés helyén
talált csöves csontok bizakodásra
adtak okot. A kutya vezetékmunkája
korrekt volt és hatszáz méter után
elérte a sebágyban fekvő vadat.
A legyengült szarvas menekülésre
képtelen volt, így a hajszát nem tudták
értékelni. A munkát 169 ponttal
az abszolút 9. helyen értékelték.
A fővizsga külsőségeiben és tar
talmában egyaránt méltóan reprezen
tálta vadgazdálkodásunk sikereit.
A magyar vadászok olyan kultúrával
kopogtatnak az EU képzeletbeli ajta
ján, amelyben a hagyományok
tisztelete, az ősi virtus, a vadász
szenvedély és a tanulás iránti vágy
egyaránt megtalálható hangzott el a
külföldi vendégektől. A Magyar Véreb
Egylet vezetősége és tagsága házigaz
dái szerepkörükben mindezeket
ötvözték és demonstrálták a 28. fővizs
ga megrendezésével.
Agyaki Gábor

Jó nyomon

Csekö S án d o r kép rip ortja

Már jócskán délután volt. amikor a svájci versenyző új feladatot kapott. Egy hátsó láblövéses szarvastehén több
órás nyomán kellett elindulnia.

A rálövés helyén csontszilánkok és jó húsvér volt

A piros mellényes svájci versenyző mögött a három

látható, egyáltalán nem okozott gondot a hannoveri

tagú bírói kar ment. némiképpen lemaradva követhette

vérebnek, hogy a csapán meginduljon.

őket a korona, az érdeklődő nézőközönség.

A sebzett tehén - mintegy 800 méter után - befeküdt
a patakocska vizébe és innen már nem kelt fel. még
a kutya közeledtére sem.

Tisztelet a vadnak. Együtt a terület gazdája, a bírói kar. a kürtös és az eredményes vérebvezetó a kutyájával.

m

10

BEKÖSZÖN TŐ

Tisztelt Olvasók!
Kedves Dianák!

A L O G O SZ TO R IJA

megszerkeszteni, megoldani a Dianák logoját.

■ Még a szerveződés legelején eldöntöttük,

Hegedűsné W éber Ildikó

a Dianáknak külön logojuk lesz, ugyanúgy,

beszkennelt, betűtípusokat válogatott, tölgyfa

mint a VKE későbbiekben szerveződő további

koszorúkat állított össze ... míg nem kialakult

klubjainak, köreinek. Logot, emblémát tervez

a jelenlegi logo, amelynek térdelő női alakját
kezét és az íjat , valamint a

egyszerű feladat, részben a fel

mezőt szimbolizáló virágfü

adat körülírtsága, részben

zért Boros Zoli rajzolta

a "megrendelő" rigolyái
miatt.

hozzá, az erdőt szimbo

A Diana logojának

lizáló tölgyfa-koszorút

első vázlatait Harmat

és a feliratot Ildikó ra

Attila

kosgatta össze.

készítette

el.

Köszönet érte !

Több verziót mutatott

Az első - férfi száj

be, sőt egyet - ceruzá

ból startoló - megjegy

val aprólékosan megraj-

zés rögtön megszületett

zoltan - ki is dolgozott. Volt
akinek tetszett, volt akinek

VKE

nem, s mivel Attilának nem volt
több ideje ezzel foglalkozni, Boros Zoli

l^ ^ ia n a rovatunk ezentúl - remélem a

vadászhölgyeknek,

a

vadászfe

leségeknek szól. Ez a rovat egyelőre olyan,
mint egy újszülött, amelyik nem túl hosszú
vajúdás után jött a világra, mindenki szép
nek látja, ám a hónapok során alakul,
fejlődik, lehámlanak róla az újszülött
bájos, vagy éppen torz vonásai. Am ahogy
a kisgyerek nem fejlődhet a szülők,
a rokonság nélkül, ez a rovat sem.
Ezért kérek mindenkit, aki úgy érzi,
hogy van mit elmondania, vagy írói,
újságírói vér csörgedezik ereiben, írjon
nekünk a szarkaa@somogyihirlap.hu email

vagy

a

7463

M agyaratád,

Széchenyi u. 40/B. címre. Kérem a höl
gyeket,

osszák

meg

velünk

és

az

olvasókkal élményeiket, sikereiket, vagy
akár kudarcaikat is. Nőknek szól a
rovatunk, tehát lesz benne divat, smink,
recept, minden, ami érdekelheti a höl
gyeket. Ám nem akarunk - sok női laphoz
hasonlóan - gügyögni, hiszen mégis csak
vadászoknak szólnak az írásaink.
Remélem szeretni fogják “újszülött'1
gyermekünket,

s

közösen

neveljük,

alakítjuk okos, értelmes, szép felnőtté.

a logonkról: a VKE máris
a nők, a Diana lábai előtt hever.
És az okos női válasz sem maradt el:

következett. O is több verziót készített, de egyik

a VKE az alap, a bástya, amelyre a Diana

sem aratott egyöntetű sikert. Ekkor döntöttünk

Vadászhölgy Klub fölépülhetett.

úgy, próbáljuk meg számítógépen összerakni,

A poén így is, úgy is ül.

ZA LÁ B A N ELKEZDŐ DÖ TT

rendszeresen megjelenik a lapban, amely

rajzot

Harmat Attilától vettük át, de a bal

ni, rajzolni nem könnyű és nem is

Szarka Ágnes rovatvezető

minden

■ November 22-én Zalaegerszegen,
a vadászok házában gyűltek össze
a Diana Vadászhölgy Klub tagjai.
Az első találkozón megjelent több
mint tíz hölgyet Varga Ernő megyei
fővadász, a kamara területi titkára
köszöntötte, majd rövid áttekintést
adott a megyei vadászszövetség és
a kamara 2004-re tervezett
programjáról, kiemelve az Országos
Vadásznap rendezvényét, amelynek
házigazdái a zalaiak lesznek.
Keszthely és ezen belül a Festetics
Kastély ad otthont a rendezvénynek, s
a nagyszabású program szervezésében
és lebonyolításában számítanak a
vadászhölgyek közreműködésére is.
Varga Ernő nem csak segítséget
kért, hanem biztosította a Diana Klub
tagjait a megyei vadászszervezetek
támogatásáról és együttműködéséről
is. Polster Gabriella, a Diana Klub
megyei alelnöke tájékoztatta a megje
lenteket az országos alakuló ülésen
elhangzottakról, valamint a tervezett
országos rendezvényekről. Ezt
követően kötetlen beszélgetésre
került sor, melynek során a zalai
vadászhölgyek úgy döntöttek, hogy
a megyeszékhelyen két iskolát,
valamint a megye több művelődési
házát keresik fel, ahol előadásokat

tartanak majd a fiataloknak a vadásza
tról, a vadgazdálkodásról. A pro
gramokba bevonják a zalai vadász
alkotókat, művészeket is. A zalai
Dianák készek kiállni a lövész
versenyeken is, így megalakították az
első Zalai Diana Vadász-lövész csapa
tot is. A hölgyek elhatározták, hogy
a programokon kívül negyedévente
találkoznak egy kis kötetlen tereferére.
A Diana Vadászhölgy Klubhoz
Zalában eddig tizenheten csatlakoz
tak, köztük a 78 évesen is aktívan
vadászó Horváth Ferencné, Ani néni
is, és a klub Zalában is tovább kívánja
bővíteni tagságát, elsősorban
a vadászfeleségekre számítanak, de
várják az erdésznők, erdészfeleségek
jelentkezését is.
R G.

TARTÓS SZEM FESTÉS
VADÁSZATO N
m A vadászhölgyek számára is természetesen
a legnagyobb ünnep, ha végre - feledve a na
pi robotot * kijuthatnak a területre. M ár a ké
szülődés is külön szertartás. Pakolás, öltözkö
dés, sminkelés. A ruha meleg, de könnyű, a pus
ka, a távcső, a lőszer... és oz egyéb kellékek is
mind össze vannak pakolva, már csak néhány
ecsetvonásnyi szemfesték, leheletnyi rúzs hiány
zik, s indulhatunk a lesre. Az általunk ajánlott
sminkeléshez ez utóbbiak elmaradhatnak.
(Folytatás a következő oldalon.)
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i M M i r f l VADÁSZATON

•! o mogoslescn, s várjuk o va-

s jó közel hajolni a céltávcsőhöz... úgy, hogy

társunkat kérjük meg, hogy a másik szemünk

ha visszarúg, pontosan szemen találjon ben

köré egy jól irányzott ökölcsapással helyezzen

nünket. A smink így garantáltan tartós lesz, ha

el egy hasonló foltot. A sminkünk egyetlen hát

•égro megpillantjuk, elbíráljuk, s 16-

szerencsénk van, megússzuk a szemhéj felre

ránya, hogy csak egy színben alkalmazható,

l|iA mag, nincs más dolgunk, mint

pedése nélkül. Nem sokkal ezután a kedve

előnye viszont, hogy ezzel a módszerrel bizo

:myogobbul betámosztani o puskát,

sünket, barátunkat, férjünket, esetleg vadász

nyos testrészeink is érdekes lila színt kapnak...

Követendő példa
■ Ugye önnek is bántja a szemét .1 szemét ? Benézünk egy erdei
ösvényre és ott a természet üde zöldje
helyett csak eldobált csoki-papírokat,
dolw.okat, ruhákat, összetört
l.ltékokat látunk. Önt is eltölti egy
furcsa undor, keze ökölbe szorul,
Híintorodik, vagy fejét lehajtja, és
pironkodva gyorsan igyekszik túljutni
.i szennyen ? Talán mi jobban látjuk
.i bajt, jobban érzékeljük a felgyülem
lett szeméthegyeket erdeinkben, az
utak szélén. Érzékenységünk a ter
mészet szépségeire és így az egyensúly
megbomlására is fokozottabb
az átlagpolgárnál, hiszen nap, mint
nap odakint járunk.
Egy februári évadzáró vadászgyűlésen merült fel az -egyebek napirendi ponthoz érve. Szemetes
a terület, rossz érzés tölti el az embert
a határban járva, az utak mellett,
a turista utak közelében. Mit szólnak
majd a külföldi vendégvadászok, ha
meglátják ezt a töménytelen piszkot?
Jönnek-e még ide vadászni ?
-Rendet kell rakni!
Úgy éreztem ez egy olyan téma,
melyhez én nem csak vadászként, de
még inkább jóérzésű nőként sokat
tudok hozzátenni. így vállaltam
a szervezést, az agitációt, a falu
tájékoztatását, plakátozást, cikkírást.
Gondolataimmal minden férfi
vadásztársam egyetértett.
Azóta Húsvét környékén, szomba
ton. kora reggel, két tucat elszánt férfi
és nő találkozik minden évben a falu
•i/.élén, akiket ez alkalommal nem
köztit hobbijuk, sportjuk hoz ide,
hanem a cél, hogy megtisztítsák
I hulladéktól azt a 3000 hektárnyi
területet, amely az élőhelyünk,
.i vadászterületünk, a szűkebb
liazánk. Velünk vannak fiaink és
l.tnyaiuk, hajladozunk az út szélén,

vadászruhában most is, mint máskor,
de nem szégyelljük. Elhúznak mellet
tünk a kamionok és a hétvégi kirán
dulásra indulók egyaránt furcsállják
e különös társaságot, akiket inkább
puskával, mint szemeteszsákkal
a kezükben képzelnek el.
A fiatalok és az idősebbek egyaránt
vállalják a fáradozást és hajladozást.
Az eredmény pedig megdöbbentő,
sajnos általában 5 tonna szemét
gyűlik össze egyetlen nap alatt.
Az első szemétgyűjtési akcióból
éves megszokott program lett, ugyan
olyan, mint a nyári koronglövészet,
a vadászbál, vagy a téli társas
vadászatok. A szemétgyűjtés,
takarítás is egy alkalom arra, hogy
együtt legyen a csapat, nagyokat
nevessünk, és közben megteremtsük
*

azt a környezetet, amelybe aztán
örömmel mehetünk ki vadászni.
A fiam, aki csak 13 éves, szívesen
kísér el minden közösségi eseményre,
legyen szó szemétgyűjtésről, avagy
szórakozásról.
Tanítsuk meg gyermekeinket a ter
mészet szeretetére, szedjük fel velük
közösen az eldobott szemetet, hul
ladékot, hogy érezzék, a tiszta
környezet érték, s nem csak a
kerítésünkig vagyunk felelősek érte!
Ha pedig így teszünk, a "vadász" szó
ismét visszakerül a helyére a társadal
mi köztudatban. Jelentése nem '
a vérszomjas, gyilkos puskás lesz,
hanem a természetet óvó, tisztelő és
szerető emberé.
Dl Várnagy Emese
Rová»ja VóJgye V*Jisrtársas£g

A nyulak igazi
predátorai

Nem i/ exjmrlőröké. mert beruházásaik
i haló UiLi. *tl> ) csak az export útján
temlnek imy,. t.\.uL1*ul ők nyerhetnek
*|*orton .i legtöbbet. A
kllIÍMdi vevőknek Min lehet érdeke, hiszen
ha Ma#y.Hoi%/.y.ról nem kaptuk nyulat.
akkor «i piaion Inány keletkezik, ami azt
jelenti, hogy nü» exportőr országok emelni
fogják .1f.nk.it IV .1 / l» leltet. hogy
a megemelt áron már nem tudóik eladni,

■ Mindannyiunk előtt ismert, hogy

2.

A karanténozás során az egynapi

vagy csak kisebb nyerésedéia nyul.it
Ha viszont beleolv.iMink .i unok közé.

az elmúlt években voltak (megoldható)

beszállított mennyiség 5 százalékából,

problémák a mezei nyúl exportja körül.

de legalább tíz nyúlból vérmintát kell

rögvest látszani fog. hogy kinek

Ezt hatóságaink a szabályok szigorításá

küldeni állategészségügyi központunkba

a zsebe gazdagodhat a rendelet

val igyekeztek megnehezíteni, de sajnos

Budapestre, hogy ott háromféle betegség

A rendelkezés egyértelműen előírta, hogy

sem a gazdálkodókat, sem az

re (tularémia, brucellózis és EBHS-vírus)

a befogás helyszínén minden állatot

exportőröket, sem az adott témában jár

vizsgálják. A vérvétel már maga

fülgombbal kell ellátni árhatósági állat

tas szakembereket nem kérdezték meg,

állatkínzásnak megfelelő módszerrel

orvos jelenlétében. A karanténozást is

ezért igencsak "íróasztal szagúra" sikere

történik, de nem ez most a téma.

az illetékes doktornak kell felügyelni, míg

dett. A helyzet ugyanis a következő,

Amennyiben a vizsgálat során egyetlen

a mezei nyúl exportjára vonatkozóan

vérmintából valamely betegséget

a vérminták vizsgálatát is az
állategészségügy munkatársai végzik: és

olyan követelményeket rendeltek el,

kimutatják, az adott szállítmány (aznapi

mindenért szedik a vadásztársaságok

melyek betarthatatlanok és a mezei nyúl

befogás) nem exportálható. Itt választhat

pénzét. E rendelkezésnek tehát egyetlen

befogás feladására kényszerítik

a vadásztársaság: vagy levágatja az összes

nyertese az állatorvosok közössége lehet.

a gazdálkodókat. Ezek a következők:

exportra szánt nyulát, vagy egyedi

ami más megvilágításból is indokolt.

1.

Állategészségügyi okokból 15 napig vizsgálatoknak alávetve minden példányt

A hazai állatállomány jelentős mértékben

kell karanténban tartani minden egyes

-természetesen továbbra is karanténozva

csökkent az elmúlt évtizedben, így az

mezei nyulat. A tisztelt állatorvosoknak

-a pozitív egyedeket kiszüreti és

állatgyógyászatnak nem maradt munkája

tudniuk kellene, hogy a karanténozás

az egészséges egyedeket visszaengedi.

Feladattal és ezáltal bevétellel kell ellátni

ilyen hosszú időtartama alatt emésztési

(A rendelkezés a második vizsgálaton át

őket. De akár olyan áron is, hogy azzal

és egyéb problémák miatt jelentős

esett nyulak exportálhatóságát nem jelzi.)

egy másik szektort tesznek tönkre? Erre

súlycsökkenés és nagy mérvű elhullás

A kérdésem a következő: van-e ma

már voltak korábban is próbálkozásaik,

jelentkezik. Ugyanis a mezei nyúlnak

Magyarországon olyan anyagi helyzetben

például az egy évvel korábban elrendelt

az emésztő rendszere úgy van kitalálva

lévő apróvadas vadásztársaság, amely

botrányos vadhús-vizsgálati előírások.

a természet által, hogy a nyúl mozgása is

a következő kockázatokat felvállalhatja?

szükséges a belek működéséhez,

Befog 300 élő nyulat két-három nap alatt.

az ilyen esetek kivédése érdekében tett-e

a tápanyag emésztőrendszeren belüli

Azt 15 napra karanténba küldi, amelyből

valamit a vadászkamara vagy a védegy

mozgásához. Másrészt a mezei nyúl

legalább 30-at vérvizsgálat alá vetnek.

let? Van-e az országban olyan felelős

előemészti a táplálékát, majd azt a vég

A befogás költsége 40 emberrel és

személy, aki az így keletkező károkat az

bélnyíláson át kirágja, amely jelenséget

export szereplőinek valamilyen formában

cökotrófia néven ismeri a tudomány.

gépekkel számolva legalább félmillió
forint. A vizsgálat újabb 50 ezer, míg

Az így előemésztett anyag nem csak

a mezei nyulak értéke 3 millió (áfával).

e az exportot néhány nappal megelőző

Szeretném tudni továbbá, hogy

megtéríti, vagy legalább enyhíti? Történt-

táplálékot, hanem vitaminokat,

A vizsgálat során kiderül, hogy volt

rendelkezés előtt hatásvizsgálat, vagy

enzimeket és más, élettanilag fontos

minden nap egy beteg nyula, tehát vagy

legalább egyeztetés? Tudják-e az illetékes

anyagokat is tartalmaz. Ez a vakbélben

levágatja a 3 milliót érő befogott mennyi

szervek képviselői, hogy ezzel nagyobb

található baktériumok segítségével jön

séget, vagy darabonként 1800 forintért

kárt okoznak, mint amekkora haszon

létre. A vakbélnek viszont nincs -a többi

lehetett volna belőle e rendelkezés

bélhez hasonlóan - önálló mozgása, ezért

mindet megvizsgáltatja a budapesti
intézetben, és amelyik egészséges, azt

nem csak az emésztés áll le a karan

visszaviszi a területére. így a vesztesége

aki kiáll, ki mer állni a tönkre tenni

ténozás napjai alatt, hanem az állat egész

meghaladja az egy millió forintot, és még
nem számoltunk a szállítási, karan-

kívánt vadászegyesületek és cégek elé. és

szervezete mondja fel a szolgálatot.
A bélpangás tehát jobb esetben vezet csak

ténozási költségekkel és a karanténozás

megfogalmazottakat is figyelembe vették

a súlycsökkenéshez, az állat elpusztulását

során elpusztult nyulak értékével. Ennek

a döntések során? Vagy van olyan ember,

jelentheti. A karanténozás során kieső

fényében egyértelműen az látszik, hogy a

aki kerek-perec ki meri jelenteni, ez az

(súlycsökkent és elpusztult) állatokat,
mint kárt senki nem téríti meg.

vadásztársaságokkal be akarják fejeztetni

egész nem arra megy ki. hogy tönkre

a mezei nyúl exportra történő befogását.

tegyék az alföldi vadásztársaságokat'

Természetesen, hiszen az exportőr csak a
megfelelő minőségre tett üzleti ajánlatot.

Ez kinek lehet az érdeke? Nem
a vadásztársaságoké, mert a létük függ tőle.

nélkül? Van-e valaki ebben az országban,

meggyőzni őket arról, hogy jelen cikkln-n

Mert a jelek ezt mutatják...
Dl Fohér Holló

M.

.anapság a vadászok leggyako vadászok számának csökkenésében is. reléssel, a vadazonosító jel csánkba va
ribb beszédtémája a vadhús felvásárlási A gondok egyenes következménye, ló elhelyezésével, a kötelező adminiszt
árak soha nem látott mélyrepülése.
hogy irdatlan mennyiségű eladatlan
rációval zökken vissza vadászunk a pi
Csörögnek a telefonok, értetlenül rázza
készletek halmozódtak fel. Amíg ez acgazdaság hétköznapi valóságába. A
a fejét mindenki, hiszen ezzel szemben nem fogy el, nem nagyon reményked bejegyzett krotáliaszám immáron a vad
a fogyasztói árak alaposan emelked hetünk a külföldi nagykereskedők fel- " halotti bizonyítványa", amely az el
nek, ami aztán végképp ellentmond a vásárlási kedvének számottevő növeke múlása után is végigkíséri majd szinte
józan észnek. Sokan a hazai fogyasztás désében.
minden porcikáját. Úgy, hogy ha -elvi
növelésében, a vadhús biotermék jelle
Jelenleg hét exportőr cég osztozik leg - egy későbbi vevő a kereskedő pol
gének népszerűsítésében látják a meg a hazai képzeletbeli egyre kevésbé ha cáról levesz majd egy már konyhakész
oldást, mások - jó magyar szokás sze bos piaci tortán, amelyek között ma re csomagolt vadhúscsomagol, azono
rint - ujjal mutogatnak a kereskedőkre,
már a VADEX birtokolja a legnagyobb sítható és tökéletesen visszakereshető
az exportőrökre valami hatalmas visz- szeletet.
legyen, akár egészen annak utolsó falat
szaéléseket vélelmezve. Hihetetlen,
jáig. (Csak zárójelben: a gázolt vadat
ÁSZ Vadhütőház
de igaz, hogy ma egy kiló kutyatáp
tehát tilos volna átvenni, de a tapasz,
VADEX Rt.
ára megegyezik másfél kiló szarvastalatok ennek ellentmondanak.
FIWI-HÜT
hús átvételi árával, azzal a szarvas
Ezenkívül azt sem lehet tudni, hogy
húséval, ami egykor a királyok, a ki
vajon hová kerülhet, és kik eszik
váltságosok eledele volt. (A valós
meg a vadorzók rendre szemérme
Öreqlaki
1 i
napi fogyasztói árakról előző szá Vadfeldolgozó
sen
alábecsült zsákmányát?) A vad
i
Keletvad Kft.
munkban írtunk.) Ezúttal - több ér
átvevő helyre -többnyire kihelyezett
dekelt meghallgatása alapján - in
hűtőkonténerbe - szállított vad "elő
NORDEN Kft.
MAVAD
kább az árképzésre, azok elszaba
zetes" osztályba sorolásos minősí
Vecsés
dulásának lehetséges okaira kerestünk
Kisebb, nagyobb hullámzások azon tést kap, de az állatorvosi vizsgálatot és
-ha nem is ésszerű, de legalább az egy ban mindig is voltak, csak talán nem a végleges minősítést a felvásárló, az
hangú beletörődésre kötelező érvényű - csaptak ilyen hirtelen módon a magas exportjogú cég hivatalosan bejelentett,
magyarázatokat.
ból a mélybe. Különbejáratú, és sajátos állandó telephelyén végzik el. Vadász
A 90-es évek elejétől vidám kis kon gondunk, hogy az EU-szabványokra
szemmel persze - és a rossz nyelvek
junktúra alakult ki a vadhús felvásárlás, való áttérés, az előírások megszigorítá szerint - első osztályú csak az a nagy
értékesítés vonalán. Sokan azt hitték, sa hihetetlen költségekkel terhelte meg vad lehet, amelyet elhibáztak, és ijedté
hogy ez így is marad. Alaposan rácáfolt az ágazatot. Jórészük olyan, ami eddig ben esett össze. A többire mindig lehet
erre a piac. A nyugat-európai hűtőháza szinte ismeretlen volt, és a folyamat valamit mondani. Ha pedig lehet, akkor
kat szinte elárasztotta az Új-Zélandból nak nem látni a végét. Bár az áldatlan
Murphy törvényei szerint többnyire
importált és jóval olcsóbb, tenyésztett állapotok miatt kértek állami segítséget mondanak is. A vadász pedig nem válo
gímszarvasok húsa. Ahogy hozzáértők az érdekképviseletek, de úgy jártak, gat, az a legjobb átvevőhely, amelyik a
mondják, akár egyetlen hónap alatt mint a cigányzenekarban a bőgős. Elis legközelebb van, a végleges minősítés
többet hajóznak át, mint a mi egész évi merte ugyan a prímás, hogy járna neki ről -rosszabb esetben kobzásról -úgyis
vadhús mennyiségünk. Ráadásul ná is valami a brummogásért, csak éppen majd csak jóval később, a pénz átutalá
lunk a beszállítás szezonális, igazodik a már nem jut. Sajnos még ma is min sával egy időben értesül.
vadászati idényekhez. A túlkínálat per denki azt hiszi, hogy a vadászok "na
Lapunk hasábjain nemrégiben rész
sze zuhanásszerű áresést eredménye gyokat" mondanak, de ha döcög is a letesen kifejtve számított adataink sze
zett, és a szarvashús áresése -mivel eh szekerük - gondolják - van azoknak rint a mai viszonyok között egy kiló
hez viszonyítják a többit - óhatatlanul
pénzük, éppen elég. Jó volt a sikerága nagyvadhús önköltségi árának legalsó
húzza magával a többi vadfajokét is. Az zat szerepében hosszú éveken át tet értéke: 600 Ft. Ezzel szemben - és ez.
őzhús ára ugyanis szokás szerint és ál szelegni, de most ez alapo
Ml JÓN EBBE Bk , MIRE A VADHÚSBÓL .BIOTERMÉK LESZ?
talában a szarvashús kétszerese. A baj san visszaüt, mert már akkor
A felvásárló telepen az átvétel, tárolás dija 20-30 11 kg
azonban ritkán jár egyedül és mind sem hiszik el, ha tényleg
Húsvizsgálati dij (szarvas, öz)
ezekhez hozzájön - amiről ki tudja mi nagy a baj.
Ugyanez vaddisznónál
70 Ft/kg
lyen megfontolásokból nem beszélnek
Kezdjük tehát az elején,
Hulladék megsemmisítési díj szarvasnál
60 M k<j
a tudorok -a Nyugat- Európában kiala amikor a vadász terítékre
(A veszteség 45 % , átlag 2580 Ft/db)
Hulladék megsemmisítési dij vaddisznónál 60 Ft/kg
kult recesszió. Ennek "köszönhetően1'
hozza a vadját. A végtisztes
a disznónál a veszteség 60 %, átlag 2420 Ft/db)
alaposan megcsappant a vásárlói kedv, ség megadása, a töret átadá
A vad átadójára vissza nem terhelt köb/.is<>k
elsősorban éppen a különlegessége mi sa, a meghitt pillanatokat kö
A felvásárló helyről, a gyüjtókontenerból a feldolgozóatt drágább vadhúsnak. Érezhető a vető gratulációk és önfeledt
ba történő szállítási költség_______________ 10 Ft/kg
visszaesés ezenkívül a hozzánk érkező öröm után, a szakszerű zsige-

m

is

m ii önmagában IS enyhén szólva el Itt persze a húsárra jönnek még esőstől
lentmondásos - a jelenlegi felvásárlási az egyéb feldolgozási és -gyűjtőszóval járulékos, általános költségek. /Miután
nettó ár 170 * 200 Ft/kg.
Ide kívánkozik két megjegyzés: a le- nem valami tanulmány elkészítése a cé
(idolt iudhús vizsgálatáról jogszabály lunk, hanem "csupán" a tájékoztatás,
szerint a termelőnek", azaz a vadá terjedelmi okokból legyen ehelyütt ele
szatni jogosultnak kellene gondoskod gendő az "egyszerű" felsorolás. /
Iparűzési és súlyadó, TB kötelezettnál cs fizetnie. Ezt ma a felvásárlók más
"norm ális" megoldás híján átwillalták. A másik érdekesség,
Altalános
kts.
hogy az EU-ban a húsvizsgálók
órabérben,
nálunk pedig
darab-, pontosabban "kiló "
Kiszállítás
bérben végzik munkájukat.
Vissza nem
terhelhető
Minden évben elszenvedője, de
kobzások
Átvétel,
bevallom - őszinte csodálója
Hulladék
tárolás
vagyok mindezeken kívül an
szállítása Hu||adék
nak a számomra illuzionista
megsemmisítési Húsvizsgálat
bűvészmutatványnak tűnő am
buláns és transcendens asztaltáncoltatásnak, am ikor is dara
bonként 1500 - ünnepnapokon - 3000 ségek, munkanélküli-, szakképzési-, és
forintért + ÁFA, kristálytisztán látja és egészségügyi hozzájárulás, munkabé
igazolja a hatósági állatorvos a kötele rek. Csomagoló és segédanyagok, szer
zően számára bemutatott lefőzött számok, védőruha, orvosi anyagok, vil
őzagancsainkat. Teszi ezt oly módon, lamos energia, földgáz, víz, üzem
hogy a háza előtt hagyott kocsimból az anyag, karbantartás, javítás, felújítás,
agancsokat rejtő, terjedelmes kartondo tisztító és irodaszerek, bérleti díjak,
bozt elő sem kell vennem. Vagy röntgen fenntartási anyagok, gépek, épületek,
szeme van, vagy itt tart már a tudo járművek fenntartása, vizsgáztatása, ja
mány mai fejlettsége. Bár lehet, hogy vítása, reklám, hirdetés, oktatás, kikül
tévedek, de kétségtelenül tisztessége detés, telefon, fax, postaköltség, köny
sebb volna ezt az egészet netán valam i velés, könyvvizsgáló, vám, hazai és
féle jövedéki adónak, szebben kifejezve külföldi útdíjak, tűz és balesetvédelem
békekölcsönnek, randábban állam i díjai, mikrobiológiai vizsgálatok, bizto
borravalónak nevezni. De még a siker sítási díjak, betegszabadság, bérlet és
díj sem volna talán kevésbé találó kifeje ebédtérítés, készletfinanszírozás és
zés. mert ez valóban sikertörténet - és még lehetne hosszan tovább is sorolni.
Sokan azt hihetnék, hogy ezek vala
szinte hihetetlen -a falakon, karosszéri
án és kartonpapíron keresztül is sikerül mi "bagatell" összegek. Nos, annak ellemegnyugtató módon és külön darabon
ként parafenomenális módon megvizs
gálni a világ talán egyik legsterilebb minimum négy órán át főzött - , így
módfelett intenzíven hőkezelt, lerághatatlan csontokat, amelyek így aztán
most már nem dönthetik végső pusztu
A ltalán o s
lásba Nyugat-Európát.

kts.

A fentiek alapján egy 100 kilós átvé
teli súlyú 17 000 forintért felvásárolt, de
már a helyszínen 35 000 forintra "hí
zott" vaddisznó esetében:
Egy 150 kilós átvételi súlyú szarvas
bika 30 000 forintért felvásárolt ára
43 765 Ft- ra nő a feldolgozással.
A feldolgozó telepen bontják, dara
bolják, és féleségek szerint csomagolják.

Kiszállítás
Vissza nem
terhelhető
kobzások
Hulladék
szállítása
Hulladék
megsemmisítési

Felvásárlási
ár

Átvétel,
tárolás
Húsvizsgálat

nére, hogy a rendes vadászok csak a da
gonyában szeretik igazán a vizet, mégis
a példa kedvéért vegyük górcső alá a víz
díját. Természetesen a húsfeldolgozó
üzemben sok víz fogy a mosásra, amit
a fürgén pergő vízórán keresztül a csap
ból, azaz a városi ivóvízből "nyernek".
Tömeges ivóvíz mérgezésekről nálunk
még talán a legöregebbek sem
igen hallottak, és azt egyébként
is vizsgálják bizonyára éppen
elegen. Mégis az előírások sze
rint évente egy alkalommal
a vadfeldolgozónak kötelező
a mosásra használt "ivóvizet"
külön is mindenre kiterjedően
megvizsgáltatni,
potom
150 000 forintért. Ám még ez
sem elég, mert - biztos, ami
biztos alapon - havonta egy al
kalommal még külön is be kell
vizsgáltatni 20 000 forintért ... a hulla
mosó vizet.
A HACCP - erre nem illik mondani,
hogy "egészségére " - mert ez a tüszszentésre emlékeztető angol mozaikszó
- a" Hazard Analysis Critical Control
Point
rövidítése. Magyarul: Veszélyelemzés a Kritikus Szabályozási Ponton.
Aki pedig az eszerint előírt követelmé
nyeknek meg kívánt felelni, az "átállá
sa" költségeit a legóvatosabban is mini
mum 50 millió forintra becsülte. Ennek
megtérülési idejét viszont eddig egyet
len megkérdezett sem tudta megjósolni.
És, hogy ne mindig a fárasztó számok
ról, hanem inkább érzékelhetőbb
arányokról szóljunk, az állategészség
ügyi- és a hulladékmegsemmisítési költ
ségek jócskán meghaladják például a ki
fizetett munkabért és annak közterheit.
Bizonyára lehetnek bizonyos eltérések,
de az egyik cég ( nevétől - mivel ez nem
a reklám helye - tekintsünk el ) üzleti
titkait felfedve, betekintést engedett
teljes éves mérlegébe. A 600 tonna felvá
sárolt lőtt vadra kifizetett 267 millió fo
rint után - 430 milliós pénzforgalom
mellett -mindössze 1 millió 740 ezer fo
rint nyereséget volt képes elkönyvelni.
Nem ez a bomba üzlet tehát, és nem is
az "Isten lába", rettentő keményen meg
kell dolgozni minden forintért. Ráadásul
hiányzik mindenféle garancia, s ezért
minden kimenő export-szállítmánynál
szinte görcsbe rándulhat a főnök gyom
ra, mert korántsem ritka, amikor ilyen,
vagy olyan formai okokra hivatkozva

A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL NÉHÁNY NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI ÁR

külföldi
2,5 euro/kg
3.2 euro/kg

belföldi
800 Ft/kg
1200 Ft/kg

5 euro/kg
Szarvas gerinc, csontos
Szarvas lapocka, csont nélkül 2.5 euro/kg
2.5 euro/kq
Szarvas apróhús

1500 Ft/kg
1000 Ft/kg
800 Ft/kg

Szarvas comb
Szarvas comb. csont nélkül

köszönés nélkül visszafordítják a kami
ont a határról.
A terméktanács szakértői becslése
szerint a mai viszonyok között a belföl
di piacon hozzávetőleg 60 tonna vadhús
adható el, az évente a vadászatra jogo
sultaktól átvett, és vevőt kereső 6500
tonnával szemben. Ekkora mennyiség
nek kell - jobban mondva inkább csak
kellene - viszonylag biztos piacot talál
ni. Ez volna ugyanis a jól felfogott érde
ke mind a vadásznak, mind a kereske
dőnek. Együtt sírunk, együtt nevetünk,
s akárcsak a természetben, ilyen egy
szerű a szimbiózisunk is. Márpedig pél
dául a vérszopó bolha nem attól lesz
ideges, ha a gazdaállata vészjóslóan köhécselni kezd, hanem csak akkor esik
joggal pánikba, ha a "kutyáját" már
végképp elkapta a teljes vérmérgezés.
Ha viszont már ennyire belemerül
tünk a számok bűvöletébe, egy a közel
múltban készült megbízható felmérés
szerint egy évben 33 000 vaddisznó,
21 000 szarvas, 18 000 őz és 2000 muf
lon maradt a vadászoknál, azaz ponto
san ennyi volt az éves felvásárlás, vala
mint a hivatalosan elejtettek és lejelen
tettek száma közötti különbség. Ennyi
tehát a mi hivatalosan megadott éves
"gyári" fogyasztásunk. Úgy van ez,
mint ahogy már a bibliában olvashatók
voltak hasonlók a nyomtató ökör be
nem köthető - de ehelyütt valljuk be esetünkben távolról sem csöppnek ne
vezhető szájáról. És akkor még nem
számoltunk a külső és belső vadorzók
zsákmányával, amelyet több hozzáértő
ennél nagyságrendekkel magasabbra
tart. Egyesek szerint az ellopott vad szá
ma elérheti, vagy meg is haladja a hiva
talosan közzétett éves teríték akár 50
százalékát is. Az okozott kár értéke így
már akár a nagy port felvert bróker bot
rány körüli mennyiségűre is gyarapod
hat, amely súlyos milliárdokra tehető,
csak nálunk még nem került elő egyet
len "/el/rejtő" vagy főszereplő "kul
csár" sem.

fogyasztói ár (ÁFA-val)
4999 Ft (Cora!)
2850 Ft (Lehel piac)
1990 Ft (Óbudai piac)
1400 Ft (Lehel piac)

Ám, hogy valami jót is mondjunk:
egyhangú a vélemény abban, hogy a
csatlakozás után - legalábbis ezen a té
ren - talán javulhat a helyzet. Egysze
rűbbek lesznek a határkezelési és vám
szabályok, talán végre megcsappannak
majd a hűtőházi készletek, amely nyo
mán lassan a fölvásárlás is újra növeke
désnek indulhat...

Az egészről Mátyás király tanmesé
be illő története jut az eszembe, amikor
álruhában, egy vadászata után fárad
tan, éhesen tért be a szegény ember er
dőszéli házikójába. Sajnálkozva közöl
te a kunyhó gazdája, hogy semmi ele
dellel nem tudja megkínálni az előkelő
vadász urat. Nos, igazságos, de ese
tünkben inkább furmányosnak mond
ható Mátyás királyunk mondá néki,
hogy tud-e adni jó darab követ a nyílt
tűzhelyen fortyogó kondérba? Nagyot
nézett a jobbágy, de kíváncsian odaad
ta a jókora káposzta nyomtató kövét.
Mikor aztán újra forrni kezdett a kondér, megkóstolta a király, majd így
szólt: - már majdnem jó. De még kelle
ne bele egy jó darab száraz kolbász, no
meg só, hagyma, zöldség, sőt még pár

ökölnyi pityóka sem ártana neki. A vé
gén pedig egy jó marék öreg lebbencs
csel még meg is lehetne akár bolondítan i... Adta is az öreg. sorra a kellékeket,
mert igen csak meg akarta tanulni
a garabonciástól a kőleves íortélyos el
készítési módját Nohál aztán, amikor
már minden benne volt. a követ a király
kihalászta, és üstöllvést ió messzire
elhajította, majd mindketten alaposan
be is lakmároztak...
Hát valahogy így van ez a vadhús va
lóban botrányosan alacsony átvételi árá
val is. Önmagában annyi, amennyi, íol
kapjuk rá a vizet, de a végén kiderül,
hogy a "túlképzett” árban éppen ez volt
a "legkisebb közös többszörös". Úgy
tűnik igen sokan - legalábbis a szüksé
gesnél mindenesetre jóval többen -sze
retnének a vadhúspiac képzeletbeli
"tortájából" szeleteket kikanyarítani,
amennyire lehet részelni, és abból jól
megélni. Amíg jogszerűen el nem ejtik,
a vad állami tulajdon, a megbízott keze
lő önként vállalja és fizeti a tartással
kapcsolatos összes terhet, -és ahogy a
jogászok mondják - "élvezi" annak
hasznát. Ha van... de ha nincs, akkor bi
zony elmarad az "élvezet". Mindezek
kel szemben az ágazatba -részébe, vagy
egészébe - beinvesztálni, a pénz egy tö
redékét "visszaforgatni", vagy - uram
bocsá -a tönk széle felé szélsebesen kö
zelítő "termelő" költségeihez valami
képpen hozzájárulni sem a vad "tulaj
donosa", sem a "részelők" még a kiala
kult gazdasági vészhelyzetben sem iga
zán szeretnének. Nincsenek ilyen köte
lezettségeik, mert az utóbbiakat szigorú
büntetések terhe mellett csak és kizáró
lag a romantikus lelkű kezelő számára
írja elő a törvény és a kapcsolt jogsza
bályok. Ha pedig a felvásárlási árra las
san és "önműködően" - mint mondjuk
a pincében a penész - közgazdaságilag
szépen minden " rátelepül", végül is
mindenki jól jár. Kivéve a vadászt. így
aztán a kialakult fogyasztói árképzés
ben a húsnak már nem sokkal több a
szerepe, mint a levesből nagyívben ki
dobható kőnek, amely tulajdonképpen
soha nem is volt ehető. És ami még en
nél is nagyobb baj, hogy sajnos ez
nem mese, hanem műfaját tekintve sok
kal inkább egy kor vagy inkább kór szerű, divatos és ezer sebből vérző ága
zat horror történetének is mondható.
Homonnay Zsombor

Lehet-e a jegyző
a kozos kepviselo?
I

■ A vadászati törvény és annak több
ször módosított végrehajtási rendelete
nem ad a gyakran ismétlődő kérdésre
egyértelmű iránymutatást. Az
"Útmutató és kommentár a vadászati
jog gyakorlásához, hasznosításához"
című kötetben már találkozhatunk
a témával, de csak részben kapunk
választ. Hogy senkinek ne legyenek
kétségei, a kérdéssel megkerestük
a téma fő szakértőjét, a könyv egyik
szerzőjét, Dr.Mikó Zoltánt.
A jeles szerző válasza: a jegyző
lehet közös képviselő!
De ne felejtsük el: a jegyző a jog
szabályok szerint csak a tulajdonosi
közgyűlésen látja el a földtulaj
donosok képviseletét, mégpedig
a közgyűlésen meg nem jelent, vagy a
képviseletről nem gondoskodott földtulajdonosok nevében jár el, de csak
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az általa hivatalból képviselt község
közigazgatási területére vonatkozóan.
Képviselete és jognyilatkozati
lehetősége a tulajdonosi közgyűlés
befejezésével megszűnik, majd újra
életbe lép a következő szabályosan
meghirdetett közgyűlésen, az ott
megállapított arányban.
Tehát a jegyző két földtulajdonosi
közgyűlés között nem képviseli
a földtulajdonosokat - erre
az általában tíz évre megválasztott
közös képviselő jogosult, amely lehet
természetes vagy jogi személy -és
nem kezdeményezhet, nem járhat el
a földtulajdonosok nevében.
Más a helyzet, ha a földtulaj
donosok valamelyik jegyzőt, mint
magánszemélyt (!) megválasztják a
tulajdonosi közösség képviselőjének.
Ezt minden gond nélkül megtehetik,

Hegyaljai Vadászbolt
Budapest XIII. Visegrádi u. 9. sz
/volt MAVAD bolt/
Tel: 239-1333, 06-30/9515-663
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ugyanis a társult vadászati
jogközösség, illetve a földtulaj
donosok közös képviselője lehet
bárki, akit a határozatképes földtulaj
donosi közgyűlés jogszerűen
megválaszt. Ez már meghatalmazá
son alapuló képviselet, amely esetben
a település közigazgatási határának
már nincs jelentősége. A megbízás,
a meghatalmazás a Polgári
Törvénykönyv szerinti jogviszony,
nem összeférhetetlen a jegyző
köztisztviselői munkaviszonyával.
De, és ez nagyon fontos -a jegyző
akár közös képviselő, akár nem csak a "saját” településének közigaz
gatási határán belül és a fentiekben
ismertetett mértékben jogosult a föld
tulajdonosi közösség közgyűlésén
szavazni.
DcBalázs István

Namibiai vadászat
-8 napos vadászcsomag (Oryx. Kudu, Bleshbock, Steenbock, Spnngbock)
magyar kísérővel, reptéri transzferrel
EUR 2950,-/vadász
-6 napos vadászcsomag Etosha Park mellett, Kudu. Oryx. Hartebeest,
Duiker. Steenbock. reptéri transzferrel, 2 x 1 vadászat EUR 2750,-/vadász

Oroszország (Teljes FÁK programot ajánljuk!)
-Moszkva környéki siketfajd vadászat. 5 napos, siketfajd, ny
mogyoróstyúk. korlátlan szalonka és kacsalövéssel
US(M8j5&£adász;
-Altáj hegységben lóháton Maral Mca (bőgésben) és kc^afóg
vadászba, 10 napos vadászati csomag

Árukészletünk:
golyós és sörétes vadászfegyverek
gáz - riasztó és maroklőfegyverek
légfegyverek, flóbert pisztolyok
kereső és fegyver távcsövei: j * ‘ *
golyós és söretes lőszerek
.f' j
egyéb vadászati kiegészítők<félszeielesi
- minőségi vadászruhaza
- ajándéklárgyak
- bizományosi fegyvert

••

USA, Kanada, Ausztrália (Teljes vadás
Alligátorvadászat Louisiana.6-8AlligátorI
FeketflKedve. (trófeája behozható!) Kan*
másogijmedve USD 500,
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Aki üzletünkben 3pö§zi
a bakonyi területünkön egy vaddisznóvá
Szolgáltatásaink:
Fegyverjavító műjelyu
típusú ffeqvve
e g y p ffis a

yéffáffjjíI

ÜzletünKben bérva'tíászálí-'ehetöséqe'Kkel’vanukaz érdeklődő vadászokat.

Nyitva tartás: hétfő - péntek: 09-17-ig
$

■

szombat: 09*13-ig
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Tisztelettel várjuk vásárlóinkat.

H-2120 Dunakeszi Fóti út 23. Tel: (36-27)-640160 Fax:(36-27)-540161
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BE K Ö S ZÖ N T Ő

A solymászat
és a természetvédelem
N apjainkban két szakható
ság is felügyeli a m agyar
solymászokat, akiknek
mind a vadászati, mind
a természetvédelmi törvé
nyeket, jogszabályokat
be kell tartaniuk.

Szabó László rovatvezető

A

solymászat hazai múltja a vadá

szok előtt sokkal inkább ismert, mint a je
lene, vagy netán jövője. Az elmúlt évti
zedben szinte nem volt olyan vadászren
dezvény, megyei, országos vadásznap,
FeHoVa kiállítás, vadászmajális, fesztivál,
ahol ne csodálhattuk volna meg parádés
bemutatóikat, szebbnél szebb madarai
kat. Igazi, ősi vadászati mód ez, a vadá
szó ember és a vadászmadár hihetetlen
türelemmel, szakértelemmel összehan
golt munkája, amelynek végeredménye,
a "produkció", amely egész egyszerűen
lenyűgöző. Új rovatunk célja: egymás
jobb megismerése, a közös gyökerek ke
resése, de fórumot adunk egymás gond
jainak feltárására is. A rovat vezetésére
Szabó Lászlót /54/, Pest megye vadásza
ti főfelügyelőjét kértük fel, aki kora gyer
mekkora óta megszállott és elismert mű
velője a hazai és nemzetközi solymá
szatnak, vadgazdálkodási szakmér
nök, és pályafutása során több
mint másfél évtizeden ót volt hiva
tásos vadász Isaszegen. Alapító
tagja a Magyar Solymász Egyesü
letnek, de még az elődszerveze
tének is. Indításul ehelyütt - a tel
jesség igénye nélkül - a solymászok felügyeleti rendszerének rej
telmeit,

és

megoldandó

gondjait osztja meg ve
lünk az MSE elnöke.

■ Ahogyan a vadászati szabályozás
kialakítása során figyelemmel kellett
lenni a solymászat különleges
igényeire, úgy a természetvédelmi
szabályozás készítésénél is előkerültek
azok a speciális igények, amelyeket
a solymászat gyakorlása megkövetel.
A vadon élő ragadozó madarak ma
Magyarországon védettek, vagy foko
zottan védettek. Ez a körülmény arra
kényszerítette a hazai solymászokat,
hogy vadászmadaraik egy részét
tenyésztett állományból szerezzék be.
Azokból a fajokból, amelyek esetében
az állomány nagysága megengedi,
a természetvédelmi hatóság engedélyé
vel meghatározott számú ragadozó
madarat lehet befogni. így a ragadozó
madár beszerzésének manapság két
forrása van: zárttéri tenyészetből szár
mazó és vadon élő állományból befo
gott vadászmadaraink léteznek. A ter
mészetvédelmi hatóság jogos igénye,
hogy minden solymász kézen lévő

madár eredete tisztázott legyen <•.
jelölő gyűrű segítségével a mad.ii.n
azonosítani lehessen. A befogott
madarakkal kapcsolatban
a természetvédelmi hatóság
komoly feltételeket támaszt, mind
a solymásszal, mind pedig a madár
tartásával és nyomon követhető ■
<ív -!
szemben. A solymászat gyakori.i s.ilx
a solymásznak állami vadász- és tér
mészetvédelmi vizsgát kell tennie,
ezzel kétségkívül egyedülálló
képesítésre tesz szert.
A természetvédelmi hatóság szándéka
nyilvánvaló, amikor megfelelő szakm.u
ismeretekhez és tartási feltételekhez
köti egy állami tulajdonban álló védett
madár tartását és magáncélokra
történő hasznosítását. Elvárható voln.i
ugyanakkor, hogy a magántulajdonban
lévő tenyészetekből származó vadász
madarak hatósági ügyintézésével kap
csolatos eljárási teendők a minimálisan
elégséges szintre korlátozódjanak,
hiszen a zárttéri populáció ter
mészetvédelmi szempontból teljesen
érdektelen. Bizonyos fajoknál a zárt
térben tartott állomány nagysága sok
szorosa a szabad természetben élő
populációnak, mégis a vadon élő
állomány védelmének szempontjai
alapján történik a hatósági ügyintézés.
Különösen érvényes ez az engedélyek
kiadásának időtartamára. Túlzottnak
tartom a 30 vagy szakhatósági
ügyekben a 90 napos határidőket
tenyésztett madarak
esetében, hiszen egy
tenyészetből származó
ragadozó madár
behozatala, tartása
egy vizsgázott

. Isiim / »»kv«*I>«*n rutin eljárás.
lé g in k

Uycn kérdésekben -mint

moiwMk nincs mérlegelési jogköre.
I unió*. szempont viszont, hogy
i hatóságok egy élőlény sorsáról
i''tulelke/.nek, amely "ügy" nem tűr
ki-MilcImet, és bizonyos esetekben
.1 lassú Ügyintézés helyrehozhatatlan
károk.it idézhet elő.
Enyhén szólva ellentmondásosnak
(.irtom továbbá a külföldről hazánkba
solymászni érkező bérvadászokkal
kapcsolatban alkalmazott "eljárást" is,
hiszen a behozatali és kiviteli CITES
engedélyeken kívül "solymászati
hasznosítási engedélyt" is kell kérni,
amely teljes mértékben szokatlan
az Európai Unióban. A két enge
délyeztetési eljárás időben egymás
után, illetve egymásból következik,
ami olyan hosszúvá teszi az eljárást,
hogy emiatt sokan inkább lemondanak
a hazánkba történő beutazásról. Ez
a vadászatra jogosultakat is keményen
érinti. Számos kistérségben jelentős
összegeket fordítottak a turizmus ezen belül a vadászati turizmus fejlesztésére, sőt sokhelyütt ez az
egyetlen megélhetési forrás,
vonzó és ajánlható idegenforgalmi
program. Az indokolatlanul
bürokratikus adminisztráció gátolja,

illetve tiveszi az idelátogatók kedvét.
Olyan, érdemi döntést nem tartalmazó
eljárásról van tehát szó, amelyet akár
egy gyor% rutin intézkedéssel is
bízvást helyettesíteni lehetne. Kérdéses
iban a kialakult gyakorlat jogossága
is, mivel az eljárás alapja ugyanaz
a jogszabály, aminek alapján a magyar
solymászok; kapják meg a tartási és
tenyészt^jjlpngedélyeiket, de ehhez
a magyaroknak szükséges
a természetvédelmi vizsga eredményes
letétel%biftoklása. amely nyilván egy
küUökjyplymásznak nincs, vagy nem

Véleményem szerint nem áll arány
ban a tenyésztett madarak ter
mészetvédelmi jelentősége a szabályo
zások kényszere által a solymászra
és a hatósági ügyintézőkre rótt
kötelezettségekkel. Az ügyintézés
túl bonyolult, rendkívül drága, mind
az államnak, mind a kérelmezőnek, és
ráadásul lassú. Az "engedélykiadó"
típusú ügyintézéssel szemben egy
bejelentési kötelezettségű
nyilvántartás és azonosítás a hatóság szempontjából is - sokkal
olcsóbb és célravezetőbb volna.
Nem mellékes szempont talán
az sem, hogy a magasan képzett,
természetvédelemmel hivatásszerűen
foglalkozó hivatalnokok érdemi
természetvédelmi munkával tudnának
foglalkozni, a rutinszerű adminisztrá
ció helyett. Gondolom, ez a vadászatra
jogosult szervezetek életében,
napi munkájuk során sincsenek
ilyesmivel másként, és bizonyára
számtalan javaslatuk volna a
felesleges és értelmetlen adminisztrá
ció csökkentésére, ami bizonyára
a hatóságoknak sem jó. Együtt
talán könnyebben menne az
ilyenek és ehhez hasonlók megváltoz
tatása.
Tóth János

Az élőhely az elsődleges
jelenti, és a vadászok sebes hamarmagára vigyázni, hiszen iM r a felállást
követő indulás után messflPöl láttuk, ? jában el is intézik.
Az őzek számára úgynevezett
hogy a rafináltabb kakasok és tyúkok
"m obil" etetőket használnak, oda
rögvest húztak is óvatosai!' kifelé.
viszik a takarmányt, ahol a nagyobb
Senki nem bánta, mert m lDÍat benn
csapatok beállnak és a maguk válasz
még éppen elegendő. VégMtfcis ezek
totta helyeken szívesen tartózkodnak.
"gondoskodnak" majd a fcvfc évi s2a*
A bevétel nagyobb része végül is a
porulatról. Ezekbe a kis
20-22 két őzbakból -, és más "normális"
"öko-szigetecskékbe" -

Sen ki n e g o n d o lja , hogy
a "va d fá cá n é rt" nem kell
egész é ven á t kem én yen
és következetesen dolgozn i,
jelentős a n y a g i á ld o z a to k a t
hozni, m ert az sem
a term észet a já n d é k a .
Erre láttunk m in d e n k é p p en
k ö ve te n d ő p é ld á t Békés
m e g y é b e n , G e re n d á s o n ,
a Széchen yi Z sig m o n d
V a d á s z tá rs a sá g területén.
■ -1997-ben a felére csökkent
a vadászterületünk - magyarázza
Farkas László, elnök, aki ma saját
vadászatszervező vállalkozását vezeti,
korábban függetlenített fővadász volt
a területen. - Döntenünk kellett, hogy
a mennyiség vagy a minőség irányába
indulunk-e, és mi az utóbbit választóttűk. Négy éve abbahagytuk a fácánnevelést, minden pénzünket
földvásárlásra, az élőhely fejlesztésére
költjük. Ma már több mint harminc
hektár saját területünk van, 25 külön
böző helyen, a területen mozaikszerűen. A földdarabokat a tagjaink
nevére vásároljuk, a vadásztársaság
haszonélvezeti jogának szerződésbeli
kikötésével és fenntartásával. Nem azt
mondom, hogy ez az egyedüli
üdvözítő megoldás, de a mi, sajátos
körülményeink között bevált. Csak
egyet nem lehet tenni: benn maradni
abban a mély "kátyúban” , amelybe
a magyar vadászat szekere jutott.
Az elnök, Vági Ádám titkár,
Botyánszki János vadászmester alkot
ta "vezérkar" havonta tart intéző
bizottsági ülést, biztosítja
a feltételeket, és szervezi egész évben
a munkát, amelynek végrehajtását
Ján osi László és Flack András hivatá
sos vadászok elkötelezett hivatástudat
tal, és következetes szorgalommal
látnak el.
Ezen a november végi vadászaton
a hajtások a mesterségesen kialakított
bokrosokra irányultak, ahol volt is
madár bőven. A "vad" fácán pedig tud
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hivatalosan is elfogadott
nyilvántartásokban
sokként" szerepelnekcot, és más cserjefajokat
Sávban kukoricát, cirkot
az etetők alját bőséggel
ték", itatóhelyet készítettek.
A két hivatásos vadász munkáját is
tisztességesen megbecsülik, a százezer
körüli nettó fizetés mellé, a 7 milliós
árbevétel 7,5 százaléka a prémium.
A kártevők apasztására, létszámuk
szabályozására -ahogy egykor a régiek
is - a szabályok szigorú betartásával,
rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek.
Szeptember végéig - például - nem
kevesebb, mint 570 000 forintot
fizettek ki dúvadjelekre, amelynek
mintegy 80 százaléka volt a vadőrök
része, a többit a gyérítésben ered
ményesen résztvevő tagok kapták.
Olyan a kapcsolat a földtulaj
donosokkal, munkagépvezetőkkel,
hogyha tavasszal bárki meglát egy-egy
frissen kapart rókakotorékot, azonnal

évben 650 - 700 élő nyúl eladásából
jött eddig össze. Szerencsére ebben az
idényben a csökkentett terv ellenére is
szép sikerrel hálóztak. 2003-ban ugyan
is a felügyelőség - más apróvadas
megyékhez hasonlóan -csökkentette
a mezei nyúl tervét is, ezért a befogás
sal és a vadászattal együtt csak 500-at
engedélyezett.
Fácánnál is csökkent a lelövési terv,
900-ról 600-ra, mert az átlagosnál egy
kicsivel talán itt is rosszabb volt a ter
mészetes szaporulat. A terítéken fekvő
54 kakasból 34 volt idei, amely ebben
a rendkívüli évben - más területek
arányaihoz képest - igencsak kiváló
arány...
- Ez nekünk így nagyon is megfelel
- fűzi hozzá az elnök - csak ennél
rosszabb ne legyen. Ahol egy ilyen
szombati "séta vadászaton" 18 vadász
54 "vad" fácánkakas és 13 nyúl előtt
tud 2003 novemberében
a terítéknél kalapot emelni, annak csak
örülni lehet.
H. Zs.

Önéletrajz, az élet örömeiről és értelméről szóló vallomás ez a hely

A kert,
A szem a lélek tükre. Ámde az ember otthona, lakása, szobája
is az - annál is inkább, mert ez utóbbiakat az ember maga alakítja.
Otthonunk múltunkról, jelenünkről, sőt álmainkról is mesél.
A vadász otthona, a trófeákat őrző vadász-szoba különösképpen.
A trófea több, mint győzedelmi jel. És a legdrágább lakásdísznél is
több, hisz nem csak az elejtett vad és az elejtés körülményeinek
az emlékét őrzi, de bizonyos értelemben minket magunkat is
minősít és megtestesít. A vadász-szoba koncentráltan és
élményszerűen jeleníti meg a vadászati kultúrát és etikát. Érdemes
hát belesnünk jeles vadászok kincseket rejtő szobáiba...
■ Az udvar kicsiny, de belefér a fél
világ.
A szabályos, egyértelműen körül
határolt, négyszög alakú teret két
oldalról az L-alakú lakóépület, másik
két oldaláról pedig zöld borostyánnal
befutott kőkerítés övezi. Az udvar
azonban nagyobb, mint az így közre
fogott tér. A házat faoszlopos tornác
szegélyezi, az épület és az udvar
kozott tehát tágas, jobb szó híján
átmenetinek nevezhető terület alakult
ki. Széltől védett, ám az udvar felé
nyitott, a lakótér felé pedig falak által
határolt zóna ez, mely az épület
belsejéből kitekintve a "kint",

az udvarról nézve pedig a "bent"
érzetét kelti.
Tizenöt grádicsos lépcső visz fel
a kertbe. És a kert, természetesen,
további kertekkel találkozik, melyek
aztán valahol, nem is túl messze,
egybemosódnak a Kapos-mente és
a Zelicség erdeivel.
Sim on Pál otthonában vagyunk,
Kaposvár egyik családi házas város
részében, mely Donner néven ismert,
azaz Donner János nevét viseli, aki
a XIX. század közepén az első házat
építette ezen a területen, és aki
egyébként jó nevű kocsmáros volt.
Simon Pál agrármérnök,
m -
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Saját kezűleg hímezte, varrta...

vadgazdálkodási szakmérnök,
a Somogy megyei Földművelésügyi
Hivatal vadászati és halászati felü
gyelőségének vezetője, nem született
kaposvári, Veszprém megyéből került
Somogyországba, de már régóta
a város és a megye legismertebb
lakóinak egyike. Ez a ház tíz éve
az otthonuk. Mária asszony nevetve

meséli, hogy azt megelőzően a
szüleinél laktak, a trófeák túlnyomó
többsége helyhiány miatt a padláson
volt. Simon Pál persze gondosan
lekezelte, egyenként becsomagolta
őket, s aztán éveken át, amikor csak
tehette fellopakodott, hogy újra meg
újra számba vegye őket és
gyönyörködjön bennük...
A készen vásárolt és
aztán egyéni ízlésük
alapján átalakított
házuk - mint ahogy a
Donner szinte min
den háza -,
utcafrontos, föld
szintes épület, két nagy
ablakkal. Az utca látképe
tipikus mezővárosi látkép, egy
kicsit a letűnt Kaposvár
emlékét idézve. Mértéktartó, ízléses
és szolid szinte minden épület. Még
él és hat a hely szelleme. Simon Pál
elárulja, hogy jövendő otthonukat
tervezgetve az udvar és a kert volt
beszélgetéseik központi, visszatérő
témája. A kert igénye alakította
a házat.
A borongós idő ellenére is nehéz
elhagyni a tornácot, az udvart. Önélet
rajz, az élet örömeiről és értelméről
szóló vallomás ez a hely. Az egyik
oszlopon vashegyű túrabot és több
csokor szárított növény függ, a fehér
falfelületeken trófeák. Gímagancsok,
vaddisznó agyarak - és egy zerge is.
Az egzotikus hangulatot egy zebrabőr
teszi teljessé, mely a lakás belsejére
nyíló ajtó melletti falat díszíti.
Varázsszőnyeg, melyen bármikor

megismételhető a nagy utazás.
A ház meghittségét három szín
a zöld, a barna és a fehér -alapozza
meg. A tornácról közvetlenül a több
funkciós nappaliba érkezünk,
melynek egyik felét ebédlőnek, a
másikat pedig beszélgetősaroknak
rendezték be. Bárhova is ül az ember,
trófeák néznek le rá. A beszél
getősarok láthatóan
a legderekabb trófeák
gyűjtőhelye. A komódon
néhány kisméretű, de
művészi igényű afrikai
szobrocska emlékeztet
a nagy utazásra az afrikai trófeák azon
ban külön helyiségben,
a kicsiny dolgozószobában kaptak helyet.
Nyugalmat és harmóniát áraszt ez
a viszonylag nagy méretű helyiség.
Minden a helyén van. Az ebédlői rész
őztrófea-gyűjteménye a helytakarékos
megoldás egy lehetséges példája, bár
ma már a tulajdonos is egy kicsit
zsúfoltnak érzi. Szülőt kedvenc
gyermekéről, vadászt legkedvesebb
trófeájáról nem illik faggatni. De azért
többnyire van ilyen, s előbb-utóbb
szóba is kerül. Mária asszony kérdez
rá, hogy láttuk-e már a "szalonkagyűjteményt"? A kérdés láthatóan
nincs Simon Pál ellenére, mert a dol
gozószoba mélyéről mindjárt elő is
hoz egy mutatós, ám első látásra alig
értelmezhető valamit.
Egy zöld posztócsík, arany
hímzésekkel. Aranyló számok és még
valamik. Közel kell hajolni, hogy az

Nyugalmat és harmóniát áraszt eza viszonylag nagyméretű helyiség
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Jövendő otthonukat tervezgetve az udv,n a kert von
a visszatérő téma
ember felismerje a szalonkák finom
kis ecsettollait. A számok -évszámok.
A zöld posztóra nagy gonddal
felerősített páros ecsettollak pedig
az adott év trófeái. Több ilyen
"trófeacsík" őrzi Simon Pál
felejthetetlen tavaszi emlékeit. Az első
toll-pár 1969-ből való.
- Saját kezűleg hímezte a számokat
- mondja Mária asszony -, pedig
egyébként még a cérnát se nagyon
tudja befűzni a tűbe...
A szalonkák ürügyén az emlékek
fontosságáról kezdünk beszélgetni.
Simon Pál vadászélete első napjaitól
naplót vezet. A vadásznapló egyrészt
a személyes élmények megragadásá
nak és felidézhetőségének
a lehetőségét adja, másrészt
az önképzés, a szakmai fejlődés
hatékony segítője. Mert minden
történetnek van tanulsága.
Sok napló-kötet sorakozik már
a könyvespolcon. A nap eseményei
mellett fényképek, meghívók,
terítékadatok, sőt a havi és éves
terítékösszesítők is fellelhetőek
a naplókban. Beleolvastam az 1998 .1
napló szalonka-összesítőjébe.
Kint voltam: 15
Láttam: 12
Hallottam: 6
Lövést tettem: 7
Felvettem: 1
- És ez, így utólag értékelve, milyen
év volt?
- Felejthetetlen - mondja Simon
Pál, miközben visszaveszi a naplót, s
maga is belenéz. - Gyönyörű tavasz
volt, csak sok ilyenben lehessen még
részünk...
Békés Sándor

Mire szabad vadászni?
Ja n u á r b a n !
b<X|0ro

b b ó t o o o ro ú u o rv a ib é á ro . tehénre, u n fin ,

K fc ó i ogoncM i

tehénre, u n flrt, b onüro • őz-

sulóro é t o<dóro " " A x io iío , <•<'*<• b árányra ■voddisznóro •
aror y w ló lro hó/. görényre rvy^tfr* to c ó rio k o v o (lócóolyO k
csők o 2 0 0 0 öo m b o l m *ah o lo d ó v»ó n *v*ló, ill kibocsó|tási hely
1000 m éter sugoru
külön enged ély a la p já n , o térték
• f . , . lőhető
k jd ía (noponto és szem élyenként
4

db ei*t««ó r r

.

fr

n o g ylJM r* la vodászofi hatóság á lto l engedélyeé \ m *™ w ség b en ) tókés, böjti csö rg ő. borót és kerv ;á f( sóra jtxipcx'to és szem élyenként lő g íd ie b b 8-8 db

.
oJ, a tenyésztett vodkocso tilalm i id őn kívül és nopi
teríték korlátozás nélkül lőhető)- b olkóni gerlére.

F e b r u á r b a n : muftonkosro, jerkére, bárányra • gímszarvas
borjúra dám boqúro- házi görényre (15-éig) • oronysokólro nyesne (15-éig) • balkáni gerlére (15-éig).
E g é s z é v b e n lő h e t ő : a vaddisznó kon, süldő, moloc (ko
cára, ozaz az 50 kg zs*gerelt súlyt elérő vogy megholodó nőivonj
vaddisznóra csők május 1 e és január 3 1-e között szobod vadász
ni ) uregi nyúlro • rókára • pézsmopocokra - nvestkutyóra - mosónwhére •dolmányos varjúra - szarkára - szajkóra.
FIG Y ELEM !
Az 199ó.évi LV törvény porografusoi értelmében vadászni csak o
csillogószoti nopkelte élőn egy óróvol Jtezdődően és o csillogászoti napnyugta utón egy óráig szobod. Eiszoko q voddisznó és a ró
ka vadászatának kivételévé tilos o vadászat. Ejszokoi vadászatnál
o lényszóró hosznólatót o vaddisznó óHol okozott vadkár efcártása vagy megelőzése céljából, különösen indokolt esetben o hrvatol engedélyezi. Tilos a vad elejtésénél elektronikus optikái illető
leg akusztikai eszközt hosznólni. Továbbá: o vadászat gyakorlása
sorón tilos az önlóltő sörétes vadászlőfegyverben egyoejűleg 3
dorob lőszernél többet tortoni.
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európai trófeakatalógus
Háromévi munka után megjelent azelsőEurópai Trófeakatalógus
Bozóki Lászlószerkesztésében, B. Winsmann•Steins fekete-feher
;orwv 1656-tól máigfoglalja
trófeákadatait.

bor-,
(ódén
vadászruházat

‘R jppert O ttó

9141 ifcény, (jyőri út 62.
Tel: 96/457-008
30/9861-439
info@rippert.fiu
www.rippert.iiu

Madarak,
emlősök, halak,
afrikai állatok,
Gemesi Tamás trófeák, montírozott
H r ijj. ií . t í jt
vadbőrszőnyegek
MOOMagykafwsa,Leventeu20.
kikészítése és
Ifi
93/324-194
Nyitva tartás:
értékesítése
Hétköznap: 7««-18°°
Szombaton: 7>»-12<»
az országban a
B u d a p e s ti átv e vő h e ly ü n k
S c h m id t P ál preparátor
legnagyobb
1238 L ó állás u. 14.
Tel.: 2 8 5 -61-62
választékban.
N y itva tartás:
HétfótQI Péntekig: 7^-

M iZ S E V A D

R Í

6050 Lajosmizse,
Ceglédi út 64.
Tel/Fax.: 76/356-983
Mobil: 30/9381-821
Emil: cervidae@axelero.hu
- Fácánnevelés, e lő n e v e lt és fe ln ő tt fácán
e x p o rt és b e lfö ld i forgalm azás
- N agyterítékű fácá n vad á sza t b iztosítása
fá cá n na l és va dá sztarü lette l e g yü tt
- V addisznótenyésztés
- É lö v a d kereskedelem
- Vadászatszervezés
- M agya r szürke m arha tenyésztés ~ . '

leneurópai

AzEurópai trófeakatalógus ára utánvéttel:
7500FT+postaköltség.
|Akönyveket Magyarországonadjukpostára)
Jaqd undAngelservice, Bozóki László
D-72574BadUrach, Adler Str. 12.
Tel/fax: 00-49-7125-937-861 mobil: 20/9838-510

ARANY ÉS EZÜST
VADÁSZÉKSZEREK!
EÖRDÖGH- 1982 KFT.
8624 BALATONSZÁRSZÓ,
SZÓLÁDI ÚT 1/9.
TEL.: 06-70/310-2923
06-70/290-2978
K ISKERESKED ELEM M EL F O G L A L K O Z Ó
V A D Á S Z B O L T O K JELEN TK EZÉS ÉT IS V Á R JU K !

Á

a t íló h

Fitsór Autóház Kft.
Budapest, 1106 Fehér út 7.
Tel : 260-1122, 261-1122
^
Fax: 262-6610 WEB:www.ficsor.hu
E-mail: info@ficsor.hu

VADÁSZTÓL
VAD ÁSZO KN AK!
Ö IM H íf iM B D ll
A ho l eddig elakadtatok, ott most nem
fogtok!
Aszfolton halkan futó, terepversenyeken
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem

KCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ
VADASZTARSASAGOK. VADGAZDALKODOK FIGYELMEBE

létezik!
M indig dobogósak vagyunk!
ne lehetne Nektek is?

v á s á r lá s i

S Z E i M E S C I R O K akcfó
Asikeresvadgazdálkodásérdekében
árengedményesfémzárolt
vcmescirok’\ctömagkedvezőakciós
áron-amígakészlet'tart!
vetőmagigény8-IOkeha
várhatószemtermés4.S-6,0tonna
Klté ré/órdhás-biztoslu:am!
Atemuviésfeltételeivel kapcsolata
forduljonhozzánkbizalommal.

Silócirokésszudánifüvetőmagot
isíofsalmazunk.
Várjukszívesjelentkezésüket.
me»rcndelésáet!
Yetomagrmlelésésszthaimadás:
AgrosorghBt.
4u31Debrecen. Deréku.98. II/8.
Tel. fax: 52428-815.
mobil: 06-30-399-0930

KCIÓ ‘ AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIC

állunk rendelkezésedre
több mint 4 0 féle méretű gumiabronccsal
B e s z e re z h e t postai utánvéttel vagy
országszerte viszonteladóinknál
Kérje katalógusunkat.

A legjobbat a legolcsób
ban a kizárólagos képviselettől
24 órás házhozszál] 6 {d

Gumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem
Autó - Felni - Gumiszerviz

Mire szabad vadászni?
Ja n u á r b a n : Mxit ouwkw
teháw©, unöre,
borjúm hibós oo<incK» dómbAóro, khéon. un6re, borjúra - őzvaddisznóra sra (fácántyúk
csak a 2000 dorobói mtóholodá utóntvtlő. ill. kibocsájtási hely
máim vt jón UK/otébon, kulon ongcaély alapján, a terítéK
u jlál i ; ' i'' >} vofési ludra (naponta és személyenként
I
ni , ogyUUre j.i vadászati hatóság által engedélye' - irtom világban) tókés, böjti, csörgő, barát és ker. a üti ,i(in viii: (naponta és személyenként legfeljebb 8-8 db
el, a tonyés/lott vadkacsa tilalmi időn kívül és napi
ti r if'Horláto/ós nélkül lőhető)- balkáni gerlére.

F e b ru á rb a n : muflonkosra, jerkére, bárányra - gímszarvas
bor|úra dám borjúra- házi görényre (15-éig) - aranysakálra nycstre (15-éig) - balkáni gerlére (15-éig).
Egész é v b e n lőh ető: a vaddisznó kan, süldő, malac (ko
cám, azaz az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó nőivarú
vaddisznóra csak május 1-e és január 31 -e között szabad vadász
ni ) - uregi nyúlra - rókára - pézsmapocokra - nvestkutyóra - mo
sómedvére - dolmányos varjúra - szarkára - szajkóra.
FIG Y E L E M !
Az 199ó.évi LV. törvény paragrafusai értelmében vadászni csak a
csillagászati napkelte előtt egy órával kezdődően és a csillagásza
ti napnyugta után egy óráig szabad. Éjszaka g vaddisznó és a ró
ka vadászatának kivételével tilos a vadászat. Éjszakai vadászatnál
a fényszóró használatát a vaddisznó által okozott vadkár elhárítá
sa vagy megelőzése céljából, különösen indokolt esetben a hiva
tal engedélyezi. Tilos a vad elejtésénél elektronikus optikai, illető
leg akusztikai eszközt használni. Továbbá: a vadászat gyakorlása
során tilos az öntöltő sörétes vadászlőfegyverben egyidejűleg 3
darab lőszernél többet tartani.

JA N U A R
A hó A hét
napja napja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

A Nap
kelte nyugta
7 32
7 32
7 32
7 32
7 32
7 32
7 31
7 31
7 31
7 30
7 30
7 29
7 29
7 28
7 28
7 27
7 26
7 26
7 25
7 24
7 23
7 22
7 22
721
7 20
719
7 17
716
715
7 14
7 13

16 03
16 04
16 05
16 06
16 07
16 08
16 09
16 10
16 12
16 13
16 14
16 15
16 17
1618
1619
1621
16 22
16 23
16 25
16 26
16 28
16 29
1631
16 32
16 34
16 35
1637
16 38
16 40
1641
16 43

A Hold
kelte nyugta
12 19
12 37
12 59
13 26
14 00
14 44
15 38
1641
17 50
192
2015
21 29
22 42
23 58
1 16
2 38
42
5 24
6 36
7 34
817
8 49
9 13
9 33
9 50
10 06
10 23
1041
11 01
11 26

1 28
2 35
3 42
4 49
5 54
6 55
7 48
8 32
9 07
9 35
9 58
10 18
10 35
10 53
11 12
11 33
11 59
12 03
1321
14 23
15 38
17 00
18 22
19 40
20 55
22 06
23 14
0 22
1 29
2 37

Fázis

O 16 40

C 5 46

• 22 05

D 7 03

FEBRUÁ R
A hó A hét
napia nap|a

A Nap
kelte nyugta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

7 12
7 10
7 09
7 08
7 06
7 05
7 03
7 02
7 00
6 59
6 57
6 56
6 54
6 53
651
6 49
6 48
6 46
6 44
6 43
641
6 39
6 3/
6 35
6 34
6 32
6 30
6 28
6 26

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

16 44
16 46
1647
16 49
1651
16 52
16 54
16 55
16 57
16 58
17 00
17 02
17 03
17 05
17 06
17 08
17 09
17 11
17 13
17 14
17 16
17 17
17 19
17 20
17 22
17 23
17 25
17 26
17 28

A Hold
kelte nyugta
11 57
12 37
13 28
14 29
15 37
16 50
18 04
1918
20 33
21 49
23 6
0 26
1 47
38
4 22
5 24
6 11
6 47
7 14
7 35
7 53
8 10
8 26
8 43
9 02
9 25
9 54
10 30

3 43
4 45
5 42
6 29
7 07
7 38
82
8 23
8 41
8 59
9 17
9 37
1001
10 32
11 13
12 07
13 15
14 33
15 55
17 15
1831
19 45
20 56
22 05
23 14
0 22
1 30
2 34

Fázis

O 9 47

C 14 40

• 1018

D 4 24

ÁTM EN Ő K ÉPÜ N K Ö N :

CSERGEZÁN PÁL
FESTM ÉN YE

Á P R IL IS

M Á R C IU S
A Hold fázisai
Telihold
Foqyó hold
Újhold
Növekvő hold

A hó
napia
00
22
23
00

óra
óra
óra
óra

14'
01'
41'
48'

07.
13.
20.
29.

A hét
napia
vasárnap
szombat
szombat
hétfő

A Hold
kelte
18
00
05
09

óra
óra
óra
óra

A Hold fázisai

A hó
napia

nyugta
17'
59'
58'
58'

06
09
17
02

óra
óra
óra
óra

46'
10'
25'
17'

Telihold
Foqyó hold
Ujhold
Növekvő hold

12óra
04 óra
14 óra
18 óra

Foqyó hold
Újhold
Növekvő hold
Telihold

23
02
11
03

óra
óra
óra
óra

01'
24'
12'
22'

05.
12.
19.
27.

hétfő
hétfő
hétfő
kedd

kelte
18
02
04
09

óra
óra
óra
óra

A hó
nap|a

nyugta
30'
10'
53'
51'

05 óra
10 óra
18 óra
01 óra

26'
5'
42'
37'

Telihold
Foqyó hold
Újhold
Növekvő hold

21 óra
12 óra
05 óra
08 óra

34'
04'
52'
57'

A hó
nap|a

A hét
nap|a

kelte

07.
16.
23.
30.

szombat
hétfő
hétfő
hétfő

22 óra
04 óra
13 óra
19 óra

A Hold

A Hold fázisai
nyugta

09'
38'
24'
03'

12 óra 18'
19 óra 32'
21 óra 54'
04 óra 57'

Fogyó hold
Újhold
Növekvő hold
Telihold

16 óra
15 óra
16 óra
14 óra

11'
29'
54'
09'

A hó
nap|a

A hét
nap|a

06.
14.
21.
28.

hétfő
kedd
kedd
kedd

04.
11.
19.
27.

A hét
nap|a
kedd
kedd
szerda
csütörtök

A Hold

Ahó
napia

nyugta

kelte
18 óra
01 óra
03 óra
11 óra

A Hold fázisai

48'
26'
57'
09'

04 óra
10 óra
19 óra
00 óra

7'
30'
58'
57‘

Telihold
Foqyó hold
Újhold
Növekvő hold

05
21
21
20

óra
óra
óra
óra

A Hold
kelte
21 óra 31'
04 óra 47'
13 óra 49'
17 óra 41'

A Hold fázisai

A hó
napia

nyugta
13 óra
18 óra
21 óra
05 óra

30'
13'
25'
11'

Fogyó hold
Újhold
Növekvő hold
Telihold

11
03
22
04

óra
óra
óra
óra

12'
48'
59'
07'

06.
14.
20.
28.

A hét
napia
szerda
csütörtök
szerda
csütörtök

20'
02'
27'
08'

03.
09.
17.
25.

Ahét
napia

A Hold
kelte

A Hold fázisai
nyugta

csütörtök 20 óra 35'
szerda
00 óra 17'
csütörtök 03 óra 0'
péntek
11 óra 20'

03 óra
10 óra
19 óra
23 óra

33'
51'
57'
54'

Telihold
Fogyó hold
Ujhold
Növekvő hold
Telihold

12 óra 09'
08 óra 34'
12 óra 24'
04 óra 37'
19 óra 05

A Hold
kelte
21 óra 50'
06 óra 12'
13 óra 42'
16 óra 38'

A Hold fázisai
nyugta

14 óra
17 óra
21 óra
06 óra

8'
9'
37'
34'

Fogyó hold
Újhold
Növekvő hold
Teli hold

06 óra
15 óra
06 óra
21 óra

53'
27'
50'
07'

A hó
napia

A hét
nap|a

05.
12.
19.
26.

péntek
péntek
péntek
péntek

Ahó
napja
02.
Óí.
17.

Ahét

1

pántok

D EC EM BER

N O VEM BER

O KTO BER

SZEPTEM BER

AU G U SZTUS
A Hold fázisai

03'
46'
21'
33'

A Hold fázisai

A Hold

JU L IU S

J U N IU S

M Á JU S

A hét
napia

A Hold fázisai

A Hold
kelte
22
06
13
15

óra
óra
óra
óra

nyugta
55'
28'
18'
28'

13 óra
15 óra
23 óra
06 óra

43'
55'
28'
44'

Fogyó hold
Ujhold
Növekvő hold
Telihold

01 óro 53"
02 óro 79
17 óro 40
16 óro 06'

voiómqp]
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Valami elkezdődött
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Ez a z interjú is íg y készült.

■ Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi
és vízgazdálkodási miniszterrel egy
tévés megszólalás előtt tudtunk az
életútjáról, pályafutásáról beszélgetni,
majd a következő program felé autóz
va, a Saab hátsó ülésén megkaptam
az írásos válaszokat, és a budai alsó
rakparton döcögve lejegyezhettem
az egy-két mondatos kiegészítést.
Dr. Persányi Miklós fölkészült,
diplomatikusan kellemes ember. Ami
számunkra, vadászok számára fontos
lehet: nem csőlátású "sötét-zöld"
természet- és környezetvédő. A beszél
getést életútjának rögzítésével kezdtük.
1950-ben született Budapesten és már
kisgyermek korától kezdődően biológus
akart lenni. A természet iránti érdek
lődése a vadászati irodalomban
gyökerezik. Széchenyi Zsigmond,
Kittenberger Kálmán, Fekete István,
Molnár Gábor könyvei olvasásának
hatására lett biológia-kémia tagozatos
a középiskolában, majd biológia-nép
művelés szakos az ELTE-n. Két évig
biológiát tanított az Árpád
Gimnáziumban, majd a KISZ KB
vezetőképző iskoláján -ahogy mondja együtt élt a kollégista fiatalokkal és ez
sokkal több volt, mint tanítás. Közben
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen
környezetvédelmi szakmérnök
végzettséget szerez és kezdeményezi
a KISZ Környezetvédelmi Tanácsának
megalakítását. 1986-ban az Akadémia
ösztöndíjasaként megvédi kandidátusi
munkáját, az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Hivatal főosztályvezetőnek hívja,
feladata a környezetvédelmi szemlélet
erősítése. Amikor a hivatal minisztéri
ummá alakul át, a társadalmi kapcsola
tok javítását bízzák rá, a vízlépcső
építése körüli viták miatt leváltják.

V A D Á S Z L A P : Jól érzi nug.1t

a miniszteri székben f
P e r s á n y i M ik ló t :

dr. Persányi Miklós

1988-ban alapítja mega "Környezet
és fejlődés" c. szakmai folyóiratot,
amelynek évekig szerzője, szerkesztője.
1990 -ben az amerikai kormány
ösztöndíjával az itakai Comell
Egyetemen hallgató, ahol a világ szinte
valamennyi környezetvédelmi ügyéről
tudomást szerezhetett és a legnevesebb
szakemberekkel is jó kapcsolatokat
építhetett ki. Fölkészültségének
elismerése, hogy 1991-ben az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank
környezetvédelmi főszakértőjeként
Londonba költözik. Három év múlva
egy apróhirdetést fedez fel a lapokban,
a budapesti állatkert pályázatot írt ki az
igazgatói állás betöltésére. Jelentkezik, s
bár a jövedelmének egytized részét
ígérik fizetségül, gyermekkori álmának
beteljesüléseként vállalja és elkezd alkot
ni a Fővárosi Állat és Növénykertben tegyük hozzá a kilenc év alatt látványos
eredményeket sikerül elérnie.
2003-ban az SzDSz megkeresésére,
de párton kívüliként vállalja el
a környezetvédelmi és vízgazdálkodási
tárca vezetését.
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A/, .Illáikért*

ben kellemesebb volt In most lobb
a stressz. .i íliis/n
a mindennapi siket l el eve v.i.
miniszter, néhány dolgot mái
megoldottunk, valami elkezdődött,
de még ritkán
U ■
Az alkotásét, ami bennem mindig
mocorgott, ami mindenhol leiululeiet
adott, ami nekem mindig fontos, akár
kis-, akár nagyobb dolgokról volt szó.
És ha sikerült valamit elérni, valamit
alkotni -hátradőltem a székben és
tudtam örülni. A miniszteri székben
még csak párszor dőlhettem hátra .
V A D Á S Z L A P : Tudomá som van
róla, hogy nemrég találkozott a
vadászati civil szervezetek vezetőivel
és kölcsönösen a párbeszéd
folytatása mellett döntöttek.
P e r s á n y i M ik ló s : -Arra kértem
az urakat, állítsanak össze egy
együttműködési megállapodás
tervezetet, hogy az érdekellentéteket
oldani, az összefogást erősíteni
tudjuk. Tudom, hogy feszültség van
a vadászok és a természetvédők
között, de ez nem törvényszerű.
Úgy gondolom, a vadgazdálkodás és
az állami természetvédelem érdekei is
azt kívánják, hogy a szakemberek
képesek legyenek együttműködni
egymással, hisz több olyan feladatunk
van, amelyet csak közös erővel
tudunk eredményesen ellátni.
V A D Á S Z L A P : Az EU- ba való
belépésünket megelőző jogszabály
harmonizáció során a vadászok

M lr t / u
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. t<<!«»*>»srivfilH rttt "képviselte”
. . mI.Ii /.iiim %.nlg.i/dalkodást. Ez még
Mill ió ik u l in-in lenne baj, az viszont
••" » iiii*Hnviigialó a magyar vadászok
•/.im.iu. hogy csak a szigorítások,
i
skálájának bővülése
. uh un .1 »satlakozást követően ...
mintha a magyar vadászatnak nem
leimének nemzeti hagyományai.
........
elsősorban a tavaszi
%/alonká/As fenyegető tilalmára, vagy
i iTIT.S lista ésszerűtlenségeire.

írásos válasz: "Az Európai
Unió. a Madárvédelmi és az Élőhely
védelmi Irányelveiben lényegesen
s/igonibb a veszélyeztetett fajok
minősítésében, mint a Washingtoni
Egyezmény. Ezért kapott szigorúbb
védelmet többek között a hiúz,
a farkas, a barna medve és a böjti
i éce. Az eddigi szabályozáson az
Európai Unió a tíz állam csatlakozása
után sem fog változtatni. Az egyeztető
tárgyalásokon a két irányelvet érintő
kérdésekben valóban tárcánk vezette
a magyar delegációt, azonban minden
esetben a kormány elfogadott
álláspontját képviselte, amit az FVM
illetékesei is jóváhagytak.
A Madárvédelmi Irányelv tiltja
.1 madarak vadászatát a költés és
a tavaszi vonulás idején. Ettől eltérő
rendelkezést egy adott tagállam csak
rendkívüli esetben hozhat, derogációs
eljárás keretében. Halasztási kérelmet
a magyar kormány nyújthat be
csatlakozásunkat követően, valamennyi
tárca egyetértésével, a tudományos
vizsgálatok alapján. Ezt követően
az Európai Bizottság fog dönteni
az ügyben."

VADÁSZLAP: A 271/2002-es kor
mányrendelet május 1-jétől érvényét
veszti. Tényleg érvényét veszti vagy
továbbra sem hozhatom haza a
külföldi vadászaton legálisan elejtett
trófeáimat ?

Persányi Miklós: - Nézzük, mit
írtak a munkatársaim? "2004. május
1-jével a Washingtoni Egyezmény
végrehajtására kiadott kormányren
deletnek csak azon rendelkezései
vesztik hatályukat, melyek helyét
átveszik a közösségi előírások.

K/. nem terjed ki az "A " oszlopban
szereplő fajok vadászati trófeájának
behozatali tilalmára. A vadászati
trófeák ügyében nincs egységes uniós
álláspont, vannak államok, amelyek
beengedik a trófeákat, de akadnak
olyanok is - például Hollandia és
Svédország -amelyek nem." Ehhez
annyit hozzá kell tennem,
véleményem szerint rövid időn belül
érdemben rendeznünk kell ezt
a kérdést, mert a természetvédelem és
a vadászat közötti ellentétet, a vitákat
folyamatosan generálja, s nem az
együttműködés irányába hat.

VADÁSZLAP: Mi a magyarázata
annak, hogy a természetvédelmi kon
cepciók következményeit ugyanazok
ellenőrzik, mint akik kitalálják és
végrehajtják ?
írásos válasz: "A természetvédelem koncepciója az országgyűlés
által elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként megjelenő
Nemzeti Természetvédelmi
Alaptervben ölt testet. Ez az 1996. évi
Lili. törvényben megfogalmazott
alapelvek és elvárások alapján készült.
Azt hiszem nem kell mondanom,
hogy Magyarországon a törvényeket
a Parlament hozza. A mi feladatunk
ennek betartása és betartatása."
Persányi Miklós: - Szeretném
elérni, hogy ne holmi személyes emó
ció domináljon a hivatal álláspontjá
nak kialakításánál, hanem a szakem
berek és a minisztérium közösen
egyeztetett véleménye fogalmazódjon
meg.
VAD ÁSZLAP: A vadászható
vadfajoknál - egyetértésben a
természetvédelmi hatósággal - meg
kellett határozni az eltartható mini
mum és maximum létszámot.
A védett fajoknál - főleg a szárnyas
és szőrmés ragadozóknál - ez miért
nem kötelező ?
írásos válasz: "Természetvédel
mi oltalom alatt álló fajoknál az
ökológiai szempontok érvényesítése
a legfontosabb, ezért értelmetlen
lenne minimum és maximum
eltartható létszámot meghatározni."
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VAD ÁSZLAP: A természetvédelem mai álláspontja szerint
a védett területeken nem kell
beavatkozni a természet rendjébe.
Ha kidől egy fa az erdőben, hagyják
elkorhadni, mert táplálékul szolgál
a gombáknak, rovaroknak, stb.
Ha ez igaz, akkor a vadászható
vadfajokat - például a szarvast, a
vaddisznót - miért nem hagyják békén,
miért vadásznak rá, s miért hozzák ki
az erdőből ?
írásos válasz: "A védett
természeti területek az 1996. évi LV.
törvény alapján vadászterületnek
minősülnek, ezért nem csak lehet
séges vadgazdálkodási tevékenységet
folytatni ezeken a területeken, hanem
a törvény értelmében kötelező is.
A védett természeti területeken az ott
lévő értékek megóvásával összhang
ban folytatott vadgazdálkodás és
vadászat természetvédelmi célokat is
szolgál. A nem védett és védett
természeti területeken folytatott
vadgazdálkodás között az alapvető
különbség az, hogy az utóbbiakon
a természetvédelemé az elsőbbség.
A vadászat fő célja itt nem gazdasági
cél, hanem a biológiai sokféleség
fenntartását szolgáló állomány
szabályozás. Vannak olyan területek
például, ahol a túlszaporodott
nagyvadállomány gyérítése alapvető
feltétele a természeti értékek
megőrzésének."
VAD ÁSZLAP: Hogy látja
a vadászat, a vadászok szerepét
a természet és környezetvédelem
szempontjából ? Úgy is kérdezhet
ném, szán-e szerepet a vadászoknak
a természet és környezetünk
védelmében ?
írásos válasz: "Biztos vagyok
benne, hogy a hazai vadásztár
sadalom döntő többsége mindig
a természetvédelem elkötelezett híve
volt, és munkájával eddig is sokat tett
a természet megóvásáért.
Természetesen a jövőben is számí
tunk a vadászok együttműködésére,
és kérem is, hogy legyenek
partnereink a természetvédelmi
feladatok végrehajtásában."
-ess-

hJem ^etí/pcwkob
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Magyarorlsa^g'i'fegíiatalabb" N e p ú ’e ti"Parkjaj f
Vas m^sgye/délnyugati
.sarkában’-jjelye^kedik
-;el, ott,’ ahóvára hon- ’ ’
^foglaló m agyarok
a-,“nyugati kapu1'
Jyédeimóreőrállórkat

;

* 'Íelepíte.ttek le, innen
éred a tájegység neve,
az Őrség. Ez a varázs
latos szépségű fej
erdőkkel, ligetekkel,
mocsarakká^ szabdált,
sdjátós átmenet p sík
ságból a zúgój »
lucosokkal égnfe^
nrferedő ’Alpok_4l3hegyeihéz.iAz'i^ elő?
*
emtíierék évszázadok :
■g soráifflal^ítö]^S< k i . /
'jn a tá f m ás h e íyh e ö fie m "
vi~ h a so n lító a ríflla tá t.'
A dombokra települt,
f

tájtía simuló "sierek",
kis falvak,lakói
kiemelkedő néprajzi,
kultúrtörténeti értékeket
mentettejf át rohanó
korunkba. M a ezeket
az értékeket a 2002.
március elsejével m eg-;
jatcuTTŐrségi Nemzeti

J

árk^ivóffótf^BggőrffiTfi,
közel 44.000Tiektárbn.

■ Az őrségei. *1 Vend vidéket, a Belsőgyertyános tölgyesek, bükkösök,
ö l sé>;ei és . 1 Szentgyörgy-völgyet
pionír fajokat felvonultató nyíresm aciba (Helő térségben 44 település
csarabos fenyérek borítják a talajfel
határ.i helyezkedik el. Az országos
színt, s a párás, vizenyős völgytalpak
ban tőzegmohalápok alakultak ki,
átlagot 3-5-szörösen meghaladó, több
mint 60 százalékos erdősültségei
ahol jégkorszak végi reliktum növény
vidéket "gyántásországnak" is
fajok élnek napjainkban is.
nevezik. Az a mondás járja
Ide - szerencsére - nem jutott el
a környéken, hogy ha
az ország nagy részének
az őrségi ember belerúg
képét gyökeresen és több
egy tobozba, ott rövidesen
nyire visszafordíthatat
fenyveserdő lesz.
lanul átalakító " intenzív"
Magashegyi hatás, hogy
mező- és erdőitt már megtalálható a
gazdálkodás, nem érezteti
vörös és a fekete áfonya
átkos hatását a szocialista
is, és a sajátos, avarszedő
megalománia termőföld
gazdálkodási mód (szal
éhségét csillapítani hiva
ma híján az őszi avart
tott melioráció. Itt meg
gyűjtötték alomnak a
maradtak az apró parcel
jószág alá) következtében
lákat művelő
maradtak fenn olyan ritka
Kosbor
hagyományos állapotok,
növényfajok, - körtikék, henye borosz- a vékony humuszréteget összehúzó
lán, csarab - melyek csak a nyers
bakhátas szántás, a legelők kétszeri
talajfelszínen tudnak megélni. A hazai
kaszálása szénagyűjtésre és a szálaló
orchidea (kosbor, madársisak) fajok
erdőgazdálkodás.
többsége fellelhető itt, és itt húzódik
Az Őrség néprajzilag önálló, sajá
költőterületének déli határa a sárgafe
tos kultúrát őrzött meg, az egyetlen
jű és a tüzesfejű királykáknak,
olyan tájegység hazánkban, melynek
a süvöltőnek és a keresztcsőrűnek is.
lakói a honfoglalás óta folyamatosan
A hatvanas évek elejéig élt itt a park
itt, egy helyben élnek. Méltán nevez
címermadara, a siketfajd, de a zavarás
zük e tájat az ország egyik legősibb
növekedése, s nem utolsó sorban
vidékének. Miután a honfoglaló
a földi fészkeket elpusztító vaddisznó
magyarok birtokba vették a mai
elszaporodása alkalmatlanná tette
Nyugat-Magyarországot, az itt lévő
a területet ennek a háborítatlanságot
hegyeket, erdőket, folyókat védelmi
igénylő ősi vad madárnak. Magasra
vonalul használták fel, itt húzódott
növő luc- és erdei fenyvesek,
a gyepű. Őseink őrállókat telepítettek

Ő rségi
Nem zeti Park

Jakabház.

Szakonyfalu

Apátistvánfalva

Orfalu

Je lm a g y a rá z a t
Őrségi Nemzeti Park
Kercasrom
Folyó, vízfolyás

—

Vasút —
Tó, víztározó

■

Országhatár —
Út

a vidékre, a szabadalmas őrállók
a király emberei voltak, csak neki
tartoztak szolgálattal, saját
költségükön, saját fegyvereikkel
védték a határt, ezért kiváltságokat
élveztek, mentesültek mindenféle
földesúri teher alól. Az egykori királyi
kiváltságlevelekben feltüntetett
őrállók családnevei ma is élők,
azonosak az ezer évvel ezelőtt
írottakkal. Archaikus nyelvű, szép
leírás maradt fenn a vidékről,
történetéről, az ott lakók szokásairól
és " nyelvszokásáról" Nemes-Népi
Zakál Györgytől, az 1818-ban keltezett
kéziratot reprint kiadásban megjelen
tette a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatósága.
Az ŐNP kezelésében van még a 4
ezer hektáros nagyságú kőszegi védett
terület és a kiterjedésben kicsi, de
flórájában különleges értékű Ság hegy.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Tavaszi tózike

Pa,kasfa

Kétvölgy

A Nemzeti Park Igazgatóságának
Őriszentpéteren építettek egy többfunkciós szép épületet, mega
lakulásakor 16 munkatárs volt, jelen
leg 8 erdőmérnököt, 2 erdésztech
nikust és 37 alacsonyabb végzettségű
dolgozót foglalkoztatnak. A területet

M e m ^ e t í/ P c w k o b

Vasszentmihály

--------

Rátót Gasztony

y
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Ha)ogy
^.HunioMO
Daraboshegy

Rábagyarm at
lvánc
Hegyhátszentmárton F 0|sömarác

kinevezéséig a megyei
Vadgazdálkodási Tanácsnak
megalakulásától tagja volt
a természetvédelem képviselőjeként
Ifjú korában lelkes solymátZ Vült
Bechtol József tanítványaként, m
szívesen tölti szabadidejét •>M ü
gyelete alá tartozó kőszegi Chernél
kert vércséi, sólymai, baglyai kozou.

SZOLGÁLTATÁ SO K, CELKITUZESEK

Kondorfa
Viszák

Kisrákos

Órimagyarósd Sző ce

Hegyhótszentjakab

Csöde

Bajánsenye
Szatta
Kerkáskápolna

tfa

..
Ram ocsa
Magyarföld

„
. , .
Kerkafalva K ozmadombja

Az igazgatóság épületéhez kapcso
lódik a Harmatfű Természetvédelmi
lemér
Oktatóközpont, ahol erdei iskolai
Alsószenterzsébet
programokat, kiránduló csoportok
Szentgyörgyvölgy
Csesztreg
vezetését, autós, kerékpáros és
9 természetvédelmi őr felügyeli, a
gyalogtúrák szervezését, túraútvona
kiválasztás szempontjainál figyelem
lakat kínálnak az ide látogató iskolák
be vették a lakóhely közelségét
nak, turistáknak, érdeklődőknek.
az ellenőrizendő körzethez, a más
Az épület egyúttal turistaszállóként is
működik, ugyancsak megnyitották
vidékről származókat is igyekeztek
a munkavégzés helyén letelepíteni.
a nagyközönségnek keserűszeri
Az ŐNP igazgatója, dr. Markovics
kutatóházukat is. Kiépítettek és
Tibor erdőmérnök, aki több vidékén
magyarázó, információs és növény
dolgozott az országnak és elegendő
ismertető táblákkal szereltek fel
szakmai tapasztalatot gyűjtött ahhoz,
két tanösvényt; a Rezgőnyár
hogy ne "íróasztalszagú"
az igazgatóság
döntéseket hozzon. A
parkjában 300 méter
Börzsönyben, Királyréten
hosszban, míg
volt műszaki vezető,
a Sárgaliliom
majd a fatermelésben dol
Tanösvény Velemértől
gozott, a Rumi Tsz-nél az
Magyarszombatfáig 3,5
erdészeti és faipari ágaza
kilométeren mutatja be
tot vezette. Gyakorlati
a jellemző növénytár
ember, rutinos vezető, aki
sulásokat, történelmi és
szembe tud nézni a
néprajzi értékeket.
munka során óhatatlanul
Színes, látványos, évente
elkövetett hibákkal is.
kiadni tervezett
Fiatal munkatársainál is
programajánló füzetük
fontosnak tartja
dr. Markovics Tibor igazgató
saját ajánlataikon kívül
a "terepen" szerzett
tartalmazza a térség
gyakorlatot, elve, hogy jó vezető csak
szálláslehetőségeinek zömét, az étter
az lehet, aki maga is ért azokhoz
mek, fazekasok címeit, látnivalókat
a munkákhoz, amit másokkal kell
és egyéb szabadidős programokat.
elvégeztessen. Nem vadászik, de
Kőszegen, a már említett
a gazdálkodás természetes részének
Chernel kertben sérült ragadozó
tekinti a vadászatot, igazgatói
madarak rehabilitációját végzik,
Kerkakutas
Folsószenterzsébet

Kálócfa

m -
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s «i szabad életre már nem alkalmas
példányok mesterséges szaporításával
kísérleteznek. Négy pár uhujuk
eredményesen költ, évente 7-8 fiatalt
engednek szabadon, de sikeres a
vörös vércsék, sőt a sérült kabasólyom
pár költése is. A nagy méretű (10x40
méteres) ropdékben a fiatalok csak élő
zsákmányt kapnak, ha már önállóan
tápláll
Zt lelij; kinyitják s az
egyre messzebb kalandozó madarak
átlagosan még egy hónapig visszajár
lak .i biztos t.ipi.ilekot nyújtó telepre.
A rendszerváltás után a magántulaj
donba visszakerült földek egyre
nagyobb hányada nincs művelve,
■i/ elhagyott, elgazosodott földeket az
i>*. i/gatiKtg .ínyagi lehetőségeinek
luggvénvélHMi igyekszik felvásárolni.
Jelenleg 1500 hektárnyi visszavásárolt
terület harmadán állították vissza
a térségien őshonosnak számító
mailutan.w>s legelőgazdálkodást,
valamikoi innen hajtották lábon
a híres I h V m vásárokra a jó legelőn
kihízott fó$Ú$M Saját. i«‘lenleg70
darabból álló magyartarka állományt

Szibériai nőszirom
tartanak, nehézséget okoz, hogy aligalig lehet már az országban ezt az ősi
fajtát tiszta vérvonalban megtalálni,
így a létszám növelése lassan megy.
Ugyancsak célkitűzés az erre a vidékre
régen jellemző, nehéz testű, jó munka
bírású muraközi ló "visszatelepítése",
hosszú távon 50 muraköziből és 300
marhából álló törzsállomány
kialakítása. Elsődleges cél a területek
gondozása, ideális legelőállomány
a hektáronkénti 3-4 lábasjószág,

Nemzeti Parkok,

G ruber Á g n e s
területfelügyelő

Nessel Tamás
örkerület-vezető

K iss J án o s
területfelügyelő

>Jo ífla kímélet és
a tuciatos "tuffartás" miatt mára

és tenyészanyag előállításból elérhető
rentábilis fenntartás.
Jelenleg senki nem foglalkozik
a környéken legeltető állattartással,
ha vállalkozó kedvű gazdák mégis

®

M á rk u s Rita
területfeliigyeli

olyan állapotok alakultak ki, hogy
az egyébként kiváló minőségű, de
nagy létszámú vadállomány elől
lassan miuiieii termelvényt be kell
l^ ^ ^ ^ g j | j 4 k é p p nem lehet
kerítés-kerítést érjen, s ha az egyre
reálisabb, emiatí magasabb értékű
mezőgazdászi vadkárok térítése mellett
erőteljesebben érvényesülnek, ez
helyenként a vádgazdálkodás anyagi
összeomlásához vezethet, vagy vállalni

semmiképpen

;

konkurenciát. megtámogatnák is .
- d i . Markovics Tibor elmondása
H orváth t e a f r t e r ü le t f é l| g ; ^ ö

MátéUlSájSiiS-.
teiuletleiTgy^r-i
■
r

Jugcsouta a vadgazdái kódúkkal a
Jla^ és egymás mellett élé* jegyében zaj-vh^ífy'iitokinthetnek a hatósági

J ^jffiffifo-gtts.égtől a [Örvények
^ ^ ^ t ^ e s e t é n . Rendszeresen

l t a S R l ^Vplr'wndezvéríyelíen. ugyanakkor a
vadászokkal élő munkakapI
f

'
' I %

Caolát van, a vadászok jelzik, ha valamilyíiljemiészetkárosítást észlelnek, s

^tLfX^ fji^ iuSí^eg ítség et nyújtanak a védett
IozcYmadarak fészkeinek
S P f f j C S M K ' feltérképezésében. A működési
! u y ^ j í ! 3 A » ^ í :: lilémkor! lakó vádászok közül azok,
/liik'villett állatok brr
.i miiedé
l^ rte k 'á behozatali és tartási
.trfjfaielyeket megkapták,s - igaz, némi
™yiisztériumi huza-vona után I ? m L * azjŐrségi Vadászati Kiállításnak, mint
‘

J a n d ra s its L á s rló
terűletlelúgyelő

■Jrb '
nrag^tíözgyűjteménynek is megadták
I ' V-y
/%
a jo K n á n y védett és szigorúan védett
^
-j JT
• faj preparátumára a tartási engedélyt.
■ w —
*
Ha jiem is napi, de hosszú távon
*• m
-iJl*' "mi*Saiiképpen problémát okoz a ? egyes
*rü!e|Jeliigye]öy{ ■ • te je te k e n a terület teherbíró
*

• t

^képességét sokszorosan meghaladó
4j .dleny yiségű nagyvadállomány szabály
ozása. Ejífen a vidéken J(ét évszázada
"*még ismeretlen volt a vaddisznó,
szarvas is csak elvétve fordult elő.

kell a veszteségé* gazdálkodás
keményen zsebbenyúló
következményeit. Hozzá kéne már végre
fogni a nagyvadlétszám tényleges
csökkentéséhez, ez ma a konfliktusok
első számú oka. Ezen okokból nem
támogatja az ŐNP a téli takarmányozást
sem, különösen azokon a szigorúan
védett pontokon, ahol valamely ritka
növénytársulás pusztulását okozhatja az
etetéssel odakoncentrált sok vad
taposása, túrása. Az eredeti
vadgazdálkodási terv felett előírt 30
százalékos kilövés-növelés térségi
nagyságrendben egyáltalán nem irreális,
természetesen ehhez a szomszédos
vadászterületek egymással való meg
egyezése, korrekt együttműködése
szükséges! A hagy értékű vadállomány
tartására elsősorban a nagy területtel és
stabil gázdasági háttérrel rendelkező
állami Rt-k alkalmasak, érdemes lenne
a beváft osztrák példa alapján
célirányosan vadvédő területek
kialakításán gondolkodni, ahol
a vadgazdálkodás elsődlegességét is
biztosítani lehetne, akár a többi termelési
ág rovására is.
Fotók és siövegr Somfalvi Ervin

keményre fagyott hómezőn hat
soros, hosszú hengerbála kazal áll.
Erős a fagy, erős a szél, szikrázó a nap
sütés. A bálakazal tetején állva
lélegzetet is alig merek venni, pedig
a hideg már a hátamon szánkázik jó
ideje. Közvetlen a vacogást megelőző
állapot.
De már nem tarthat sokáig! Már
többször hallani véltem valami fojtott
hangot, ami csak Rézitől származhat.
Rézi egy szépnek nem mondható, de
nagyon rámenős simaszőrű tacskó
hölgy és már egy jó órája nem került
elő a kazalból, ahová nagy érdeklődés
sel csúszott be két bála közötti résen,
aminek "kicsiszolt" szélei már
messziről mutatták, hogy a bálakazal
nak lakója van. Hogy a lakó éppen
itthon tartózkodik, azt meg Rézi
izgatott viselkedése mutatta.
De a kutya már egy órája eltűnt,
Tamás, aki a kazal végében áll, már
kétszer járta körül, feszült, de puha
léptekkel a hatalmas szalmarakatot
és minden jártnak tűnő nyílásnál
hallgatózott, majd fejét ingatva
settenkedett tovább. A kutya nem
adott magáról életjelet.
Az embert ilyenkor kétségek
emésztik, mert igaz ugyan, hogy Rézi
tapasztalt kotorékeb, de mégis ugye...
akármi történhet. Még az is, hogy
becsapott és most, amíg én itt egyre
jobban fázom, bent alszik a büdös,
de csak kerüljön elő!
Ilyen sületlenségeket persze csak
a már nagyon fázó vadász gondolhat,
mert Rézi dehogyis alszik, sőt... Rézi
harcol!
Még végére sem érek a gondolatsor
nak, mikor két bála közül, ahol nem is
volt lyuk, hatalmas róka ugrik a
napfényre, és ahogy havat ér a lába,
szinte repül.
Mesze van - lövés semmi, másik cső
- megint semmi, elment... Tamás
rohanva érkezik a kazal végéről, de
csak legyint.
Nem veszem le a szemem a
rókáról, mintha tudnék szemmel
verni... és a róka meglassul - megáll tántorogva lép még párat és eldől.
Hurráá! Megvan!
A lyukon pedig előbukkan Rézi
izgatott pofája, kurta lábain iszkol
a róka nyomán és mire nadrágféken

Vörösfrakkos
veszedelem
földet érek, már rázza is a gyönyörű
szőrben lévő hatalmas kanróka
kabátját.
Igen, így volt, szép volt. de
a legtöbb esetben nem így történik.
Először is a róka napsütésben, száraz
időben ritkán van otthon. Mikor
az ember a kutyáját sem ereszti ki
szívesen, olyankor kell a rókát keresni.
Csepergő eső, ködszitálás, északi szél
által hordott sironyos hó, veres orr és
elgémberedett ujjak jellemzik
a kotorékozó vadászt.
Mégis csinálni kell! Miért is? Hát
először is mert szép! Mert meg kell
m -
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szenvedni érte! Mert nem adják
ingyen! Mert nem lehet megvenni
"kilóra” .
Igaz ugyan, hogy a rókaprém - hála
áltermészetvédők álnyavalygásainak alig ér többet, mint amennyiért
kikészítik, mégis csinálni kell!
De akkor miért?
Mert jön hozzám János és jelenti,
hogy őzbak figyelése közben egy
öntöző csatorna partján fél szobányi
területet talált, ahol simára le volt
táncolva a fű, és a kitágított pézsma
kotorék nyílásán ki-be jártak a dögle
gyek. János öreg motoros, nem ment

V a d a d a t t/ g y a k o rla t

FOTÓI KOVÁCS ATTILA

közel. i vik I.Ut üAw I leste meg
•i legyek s/oi^oskodását.
IVIután már olt voltunk és egy
i Jt ni .1 vándor kotorék
tól már napvilágra került az anyaróka
•s li.it kolyke. Meg az a húsz kisnyúl,
.unilxM tizenötöt már szétszedtek
.1 u ^ u l hatatlanul jó étvágyú
rókacsemeték, de amiből öthöz nem is
nyúltak, mert pukkadásig voltak lakva.
A kisnyulak a fél kilótól az ökölnyi
méretig szóródtak. És ezek csak azok,
amiket össze tudtunk "rakni". És ezen
kívül előkerült pár napos őzgida lába,
több vakond, fácán, fogoly, fürj, házi
baromfi meg egy csomó már
azonosíthatatlan, elképesztő mennyi
ségű és roppant büdös maradvány.
Az aranyos kis Vük és kedves családja
ebédelő asztalának morzsái.
Igaz nagyon aranyos egy kis róka,
de egy pár napos pici nyúl, vagy egy
nyakigláb bíbic csirke sem csúnya ám!
Ha Fekete István megérhette volna,
hogy csodálatos regényét hogy
magyarázzák félre, és mi lesz a belőle
készült film társadalmi hatása, szerin
tem elővette volna a sörétes puskáját...
és sóra tölti.
Aki még nem ásott ki lakott róka
kotorékot szaporodási időben, az nem,
hiszi el, hogy hány száz kiló
hús kell egy kisrókának a felnevelődéséhez. És hány száz
kiló megy veszendőbe, mert
a róka szülők nagyon gondo-,
san ápolják csemetéiket.

És hogy ez a húsmennyiség hány
darab, a jLgkülönbtfzfitih fajhoz tar
tozó 5-1S dekagrammos apró állatból
jön össze?!
Persze a rókára szükség van, de
miután természetes ellenségeit - nem
a vadász! - hanem a civilizáció
kipusztította, nem maradt már
lehetőség, mint állományának fegyver
rel történő szabályozása. Még
szerencse, hogy azok az ötletek, amik
a róka-immunizációt követő populá
ciós robbanás kezelésére születtek

(pl. az immunizációs falatokkal
fogamzásgátlót is adni a rókának) még
az előtt hamvába holtak, mielőtt
kiagyalójuk végleg ágynak esett volna.
A természetben persze az ember
minden butaságára van válasz, csak
a természet megoldásai hosszú távon
hatnak... és nem biztos, hogy nekünk
embereknek fognak tetszeni.
Menjünk hát vissza kotorékozni,
mert talán elhiszik már a kétkedőbbek
is, hogy a rókaállomány
szabályozására szükség van.
Mire van viszont szükség
a kotorékozáshoz?
Mindenekelőtt egy jó kutyára.
Milyen legyen ez a kutya? Hát leg
először le kell szegezni, hogy a műko
torék versenyeink győztes, pár másod
percen belül fogó ebgladiátorai erre
a munkára legtöbb esetben bizony
alkalmatlanok.
Mert elsősorban a munkaidő nem
pár perc, hanem sokszor órák. Egy
alkalommal délután kettőtől éjfél után
egy óráig ástunk Vili barátommal
-ő sem normális - mert a verseny(?)
kutyám nem volt hajlandó ott hagyni

akarja feltétlen lefojtani. Az ilyen eb
igazi kincs! Nem kell az első róka után
a vadászatot abbahagyni, és két hétig
állatorvoshoz hordani bátor, de buta
ebünket, hanem mehetünk a már előre
kifigyelt járt kotorékhoz vagy kazal
hoz, és miután közben az ebállat ki is
pihente magát, kezdődhet a tánc
elölről. Ilyen kutyával neki való
időben, előre kifigyelt helyeket
felkeresve, naponta több rókát is
lőhetünk, akár egy kotorékból is némi szerencsével persze.
Mert az ugró rókát jól meglőni,
biztosan meglőni, az nem könnyű ám!
Kell tehát legalább két nyugodt,
türelmes, nem kapkodó, jó kezű
vadász.
A kotorék vagy kazal mellett nagy
dobogással le föl mászkáló, hangosan
beszélő, türelmetlenkedő puskás vajmi
ritkán jut a hangtalan robbanással
startoló róka-rakéta bukfencre
gurításához.
Kellhet tehát ásó, lapát, de még
csákány is, hogy a fagyott földet fel
lehessen tömi.
Jó erős, tartós fényű lámpa és ha

a rókát, így az ugrani a végjáratból
persze nem tudott, én meg a kutyát
nem akartam ott hagyni. És ez olyan
helyen történt, ahol előző évben ötven
centi mélyről negyedórányi ásás után
két rókát lőttem!
Annak, aki végig akarja vadászni
a szezont a kutyájával, és több rókát
akar lőni naponta, annak olyan
"ugrasztó" kutyára van szüksége,
amelyik teljesen tisztában van azzal,
hogy neki az a dolga, hogy a rókát ki
kergesse a kotorékból. Ilyen kutya kevés
van, de létezik! Ez is megfogja persze
a rókát, ha módja van rá, de nem

az ásást semmiképpen nem tudjuk
elkerülni, igen jó szolgálatot tesz egy
22-es golyós is, ha sikerült a végkatlan
ba szorult ragadozót elérnünk.
És ami nélkül hozzá se fogjunk, kell
hozzá olyan tiszta vadászszenvedély,
ami kihajtja tulajdonosát akkor is, ha
rossz az idő és akkor is, ha az esetleg
elért vadászzsákmány agancsát,
agyarát nem lehet falra akasztani,
elhencegni vele a barátok előtt, ha
vadászunk számára elég - mert mi
lehet több ennél -az emlékei közé
kitörölhetetlenül vésődő UGRÓ RÓKA
látványa.
Dabis Gábor
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Új rovatunkban bárki által beküldött egy-egy különleges,
emlékezetes vadászat képpel megörökített eredményét
közöljük. Márpedig „különleges" élmény bármi lehet,
egyszer a terítéken fekvő, elejtett vadban, máskor a terítékre
kerülés körülményeiben lehetnek különlegességek, igazi
vadász „csem egék". A vadászélmény pedig többszörös
lehet, ha azt másokkal is megosztjuk, hiszen az igazi
az, amiről később másoknak is „m esélni" lehet.
Mindenkinek adódik ilyen, hiszen éppen ezek a feledhetetlen
pillanatok azok, amelyekre az áhított vad mellett
„vadászunk". Tegyük közkinccsé!
A "NEMED!" BIKA

■ A 80-as évektől kezdődően az úgy
nevezett zöld sávban -a nagy erdősí
tések, gabona- és kukoricatáblák
mentén -jöttek fel a szarvasok, sok
szor egészen a Ferihegyi repülőtérig,
amelyek főként fiatal kereső bikák és
ünők voltak. Esetenként sikerült

BABOS DISZNÓ
■ A tavalyi - bizonyára örökre emléke
zetesen cudar télen- a Közép-Tiszai

egyet-kettőt elejteni, aztán ahogy jöt
tek, el is tűntek. Újabb bizonyíték
a "vándorlásra", hogy Alsónémedi
határában, a tipikusan apróvadas
Kőhalma Vadásztársaság területén ifj.
Somogyi Sándor egy fiatal bikát ejtett
el szeptember 26- ikán. Nagyvadas te
rületeken - persze - ez nem nagy ügy,
de ebben a térségben, Pest megye déli
részén, valóságos szenzáció. A bika
nyomait előtte való nap délután vet
ték észre, amelyek Bugyi község irá
nyából a területükre vezettek. Ezek
alapján állapította meg, hogy a bika a
Babádi turjánban el is feküdt. Délután
aztán ráment a bikára, amelyet Hajdú
István vadőr szerint egy horgász látott
átmenni a társaságuk területére, de a

pecás tehénnek vélte. Ahogy az erdő
ből kiért, Somogyi meglátta a bikát,
úgy 80 méterre. A bika is észrevette,
és megindult Ócsa felé, de aztán vagy 200 méterre - megállt, visszané
zett és akkor a vadász nyaktövön lőt
te, amelyre tűzben rogyott. Zsin Géza,
a társaság népszerű tagja szerint
a megyeszerte legendás hivatásos
vadász édesapja után örökölt nevével
a "Kis -Somogyi", a bika szerencsés
leterítésével az apróvadas vadásztár
saság életében "történelmet írt". B. I.

így aztán nem volt mit tenni, felültünk
egy másik, közeli lesre. Hátrafelé for
dultam éppen, amikor hirtelen a
nádasból kivillantak a "nagy bika" jel
legzetes hetes koronaágai. Míg kilépett
a vágott nyiladékra, a vendég gyorsan
megfordult, célzott... a bika egy pil
lanatra megállt, majd a lövésre tűzben

rogyott. Szinte pillanatok alatt történt
minden, és külön szerencse az, hogy a
vendég kiváló lövő. A bika minden
ismert szabályt, tapasztalatot és
vadászregulát megcáfolt, mert mindez
délután hat órakor történt, rossz szél
lel, randa időben, ráadásul egyedül
jött, és a legteljesebb csendben... P .G.

Mezőgazdasági Rt. bánhalmi területén
hozta terítékre a képen látható babos
disznót Száraz József hivatásos vadász,
február 10-ikén.

A „SZABÁLYOKAT" MEGCÁFOLVA
■ A tavalyi bőgési időszak Zala megye
legnagyobb agancssúlyú bikáját Flavio
Chigi olasz vadász ejtette el a Pacsai
Vadásztársaság területén, szeptember
10 - ikén. Kísérője, Zsernoviczky
Károly lövette a kapitális szarvasbikát,
amelynek agancssúlya 13,36 kilogram
mot nyomott és 241,78 pontot kapott.
- A bikát - meséli a fővadász májusban láttuk először, a kilimáni
berekben, de egészen szeptember első
napjáig egyetlen egyszer sem tudtuk
meglesni. Akkor is csak egyszer láttuk.
Az olasz vendéggel néhányszor már
kiültünk lesre a berekbe, mert Chigi úr
tíz kiló feletti agancssúlyú bikát
szeretett volna lőni. Tizedikén délután,
esős, szeles időben ültünk fel a lesre.
Őszintén szólva, ennél rosszabb esé
lyek talán nem is lehettek volna.
Nemsokára azonban egy távolabbi
kukoricásból kiváltottak a szarvasok,
velük egy 11 kiló körüli bika. Óvatosan
lecsúsztunk a lesről, rájuk cserkeltünk,
de nem sikerült rálövetnem a bikára.
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A TÖRVÉNY

X m re vadőr habozott. Háromszoros
körbe távcsövezett, mielőtt a p o interre^
ment volna. Nem akart Vajda Pal^so
jutni, aki egy kétes kutyalövési históriá
nak köszönhetően vesztette el fegyvereit.'
De ember sehol sem mutatkozott. í r á 
sul a vadőr már két éve ismerte ézt-a ku
tyát, tudta, hogy rendszeresen kijár, egye
dül. így hát ez a távcsövezés inkább csak
lelkiismeretének megnyugtatását szbjgálta. A pointert is jól megvizsgálta, nem lóge valami kölönc a nyakában. Nem legott.
Letette oldaltáskáját, távcsövét. Óvato
san belecsúszott az árokba, melynek alján
az idei kevés'ssőnek köszönhetően nem '
volt víz. Szedte aMáfrait előre. K^kinézett,
látta, hogy a kutya még ott van d réten, és
csak idő kérdése, hogy^trájd e rre ,'a z o 
kon túli gazos felé csalja egy menekülő
nyúl. Végignézett a csősínen, még voft pár
percre való fény a búcsúzó nappalból.
Szaladt egészen az átereszig, ott megáftt a
botlófűz mellett. Az eb gyors tempóbaokeresett, sörétlövésnek túl rriessze.
A vadőr kicsit jobban kiegyefte*>

körbeforgott, a rét füvét harapta, de egy
pillanat múlva már talpon volt megint.

sedett, forgatta a fejét. Hátha
most bukkan fel a kutya gazdá

Bukdácsolva indult az árok biztonsága fe

ja. De csendes volt az esti mer

lé, feledve nyulat és minden más kutya-

zőség, csak egy traktor búgott

örömöt, s már nem is halotta a második lö

valahol a nyárfasorokon túl,

vést, csak belefeküdt a kanálisparti gazba.
Imre a fűz mögül még mindig gyana

messziről odahallatszott a pesti .
gyors zakatolása, és odafentről egy

kodva a kutya gazdáját kereste. Senki

utazó gém reccsentett rá a röghöz kötött
mezei népségre. A lemenő nap után viszszamaradt vörös pír lekopott már az ég
arcáról, sötétedett.
Mikor visszanézett, a pointer már vad
vágtában loholt egy nyúl után. Ki tudja,
hol talált rá a kanálfülűre, de nem is érde
kes, mert a nyúl, mint mindig, most is ép
pen az áteresz felé iszkolt.

sem mutatkozott, csak a nyúl ágaskodott
két lábra, úgy figyelt visszafelé.
Hova, höva?l^melkedett ki az árok
ból a puskás em b^vm ikor üldöző és ül
dözött a közelébe é^ek. Oldalt perdült
a nyúl a hangos szóra, a kutya is kifordult
ugyan utána, de ott aztán megállította
a csodálkozás.
Nyikkantva csuklóit össze a lövésre,

- Köszönöm, kolléga! Tudtam, hogy
magára számíthatok - emelte meg kalap
ját a vadőr, mire a "kolléga" sebesen to
vaszaladt.
- Téged meg majd holnap reggel elás
lak! Nem vigyáztál eléggé magadra, lám,
megfizettél. Mert ez a törvény! -fordította

a néhai nyúlvadászt bele az árokba. Vala

totta a poharat, hogy szinte ropogott az

mi furcsa öröm sustorgott lelkében,
olyan, melyet sem őzbak, sem vadkan el

üveg -Most aztán lőttek az ingyen vadhús

ejtése után nem érzett még, csakis ilyen
kor, kóbor kutya, vagy rókalövés után. Ez
az érzés mindig a régi bizonyítványosztá
sok hangulatát idézte vissza, amiben ép
pen úgy benne volt a jól végzett munka
felett érzett öröm és a vakáció szélesre
tárt kapuja, a szabad nyár ígérete.
De akkor mar éjszaka volt, lépései
alatt meg-megdobbant a szikes rét, s vala
hol egy őz riasztott.
Már az országúton járva régi ismerő
sét láttái szöszmötölni az útszélen, egy

nak. Hol a francba találok még egy olyan
kutyát, amelyik hazahozza a nyulat?
- Magadra vess! Megbeszéltük, hogy
este tizenegy óráig láncon lesz tartva, vi
lágosban nem indulhat el. Hogy lehet va
laki ilyen vadökör, hogy nem vigyáz az
aranytojást tojó tyúkra?
- Fogd be a szád! - fortyant fel Sörös,
még mindig a poharat szorítva, hogy ujjai
kifehéredtek. Arca vörös volt, mint a rák.
Ha nem beszélsz velem normális han

komótos sünt.
- Vigyázz, öreg, nehogy elüssön vala
mi ám ókfutó! - intett neki jóéjszakát.

gon, szívlapáttal váglak pofán! Kinek a
házába' vagy, mit gondolsz te?
- Jó l van, no! - csitította Rácz - Feltá
masztani már úgyse tudjuk... Hanem ide
figyelj! A vadőrön azért bosszút állhatunk.

£cz Imre a szélvész lendületével rontott
Sörösék konyhájába. Ősz haja a sze

- Hülyeség. Az is hivatalos személy.
- Lószar, nem hivatalos személy! Nem
ismered a törvényt? - ütötte az asztalt Ha ügyesek vagyunk, földbe tapossuk azt

bbe lógott, nyakán izzadtság csörgött
elé.
Baj van, Feri?
Azér' kopoghatnál - tekintett fel a
hosszúlépés mellől a komája.
Agyonlőtték a Fickót!
t Az nem lehet! - kiugrott az udvarra,
füttyögetett, kiabált.
-^Most már óbégathatsz!
- Á marha fejemet! Elfelejtettem meg
kötni? Biztos nem bírt magával, elindult
a határba. - most már neki is gyöngyö
zött homlokán az izzadtság, amint viszszaszédült a konyhába, s az egy szem
villanykörte fénye fentről éppen tar ko
ponyájára esett. - De honnan veszed,
hogy agyonlőtték?
- Mostan mondta a kocsmában a Ko
zák Anti. Valahol találkozott a vadőrrel,
az újságolta neki, hogy a Csíkórétben
agyonlőtt egy pointert. Más pointer meg a
környéken sincs.
- Azt a rohadt ingyenélő csavargóját! a volt kutyatulajdonos öklével úgy szorí

a senkit!
- Mit akarsz csinálni?
- Figyelj rám! A vadőr egyedül jár.
Tanút nem tud keríteni. Mi meg máris itt
vagyunk ketten. És azokból a nyulakból
evett más is. Szóval ha kell, lesz itt egy
csomó tanúnk.
- És? Mit láttunk? Semmit!
- Tuskó voltál világ életedbe'! ...
A vadőr biztos nem hazudott Antinak.
A Fickó ott van valahol a Csikóréten.
Húzz valami cipőt, kimegyünk, behoz
zuk!
- Sötét van, mint a kórság!
- Nincs tán lámpád? Addig virácsolunk, míg meg nem találjuk! Idehozzuk a
kerítés mellé, az udvar végibe. Teszünk rá
valami kölöncöt is. Aztán reggel feljelent
jük a vadőrt, hogy az udvarba* lőtte agyon
a kutyát. Én leszek a szemtanú. Ott dol

- Montunk! csillant most már fel Sö
rös szeme is. Csizmát rángatott a lábára,
a konyhaszekrényt feltúrva elemlámpát
keresett. Te Imre! Milyen puskája lehet
a vadőrnek? vette most már át a kezde
ményezést.
- Valami ruszki. asziszem.
- De hányas? Meg kell tudnunk.
Az unokám gyújteni szokta az üres
patronhüvelyeket.
Mindig kimegy, ha jönnek az olasz va
dászok. Van neki otthon mindenféle.
Olyanok is, mint a vadonás újak. Egyet
hoznánk tőle, odadobnánk azt is valaho
va a kerítés mellé, vagy mit tudom én!
- Na! Nem is vagy te olyan elveszett
ember! - vágta hátba Rácz Söröst - Hozz
hüvelyeket, mindenfélét. Én reggel meg
tudom, milyenre lesz szükségünk.
Ha már nyulat nem ehetünk többet,
a vadőr sem fog lövöldözni ezentúl itt
összevissza!
Összekacsintott a két ember. Megit
tak még egy egy nagyfröccsöt, kibotor
káltak a sötét udvarra. Hamarosan felzú
gott Sörös öreg oldalkocsis motorkerék
párja.

Megszólalt valahol az első kakas. Hűvös
volt. Odafent pislákoltak a csillagok,
a kerteken túl pedig egyvégtében szólt
a fülemüle.
Imre oldaltáskájába süllyesztette
a gyalogsági ásót. Pamacs farkcsóválva
környékezte a gazdát, titkon remélve,
hogy tán vele tarthat, pedig tudta jól,
hogy ez most nem az ő ideje.
Kelet felé mintha már nem lett volna
olyan mélységesen mély az éjszaka.

goztam az ólaknál éppen valamit veled, a

A vadőr kifordult az udvarból. Az út felett
pára lustálkodott, s így a reflektorfényben
azt sem láthatta, hogy kedvenc süné ott

Fickótól nem messze. Nincs az a bíróság,
amelyik előtt ki tud mosakodni az a tetű!
Mer' hála istennek ilyen a törvény!

hever az útszélen, eltaposva.
Nem vigyázott eléggé, s ezért megfize
tett. Hiszen ez a törvény.
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Szent Hubertusz
nap Gödön
S/okatlan id ő p o n tb an , n o ve m b e r 3-án, hétfő délután
fondezte m eg a Hubertusz napi vadászrendezvényét
(i gödi Nem eskéri-Kiss kúria tu la jd o n o sa, M u rva i Zoltán.
■ Nyugodtan állíthatjuk, hogy a ren
dezvény kizárólag a szakmának szólt,
hiszen "külső" látogatót, érdek
lődőket, gyerekeket -a családtagokat
leszámítva - nem lehetett látni. Annál
nagyobb volt viszont a szakma
részvétele, öt-hatszáz "zöld ember"
jött el, erdészek, vadászok és
természetvédők szervezetei egyaránt
képviseltették magukat, annak
ellenére, hogy a távolabbi vidékről
érkezőknek még az éjszakai vezetés
novemberben nem mindig kellemes
élményével is számolni kellett.
Látványos, már délelőtt elkezdett

famedve kórvonalai bontakoznak ki a rönkből

és sötétig tartó program volt a
faszobor faragó verseny, melyhez az
indulók rönkfát kaptak, s maguknak
kellett kifaragniuk - motorfűrésszel,
szekercével, vésővel-kalapáccsal a beleálmodott szobrot. A hat
versenyző - köztük 2 szlovák - hatal
v a d á s z o k
mas mennyiségű forgácsot gyártva
ER Ó PKÓ h \J \
küzdött a rövid napvilággal, de nem
minden alkotást sikerült befejezni.
Az állatszobrok mellett az egyik
versenyző egy teljes jelenetet, a nap
névadójának legendáját is fába farag
ta. Legtöbb pontot a bírálóktól Lőrinc
Nagy lendület kell a 20 kilós súly eldobásához
László (Császártöltés, Gemenc Rt)
medve szobra kapta, második helyre
a három métert...
Ja n Hodal (Tapolcsány, Szlovákia)
A kúria termeiben ez idő alatt
Szent Hubertusz című faragása került,
párhuzamosan több rendezvény és
míg a harmadik legjobbnak a
bemutató zajlott. A Galériában
Sárospatakról érkezett Sárossy Tibor
Csergezán Pál em lékkiállítás volt
hiúz szobrát ítélte a zsűri.
látható, melynek értékes festményei
A szlovákiai vadászren
sajnos csak ezen az egyetlen napon
dezvényeken megszokott
voltak így, együtt megtekinthetők.
"puskadobáló" versenyt is kiírták a
Különleges, új modelljeit, portékáit
résztvevők
állította ki és árusí
A VADASZOK ER0PR0BAJANAK NYERTESEI
erőpróbájaként. A
totta Bencze
versengés a puska
László csontfaragó
1 . 11.10 méteres dobóssal
formájú, vascsőből
Varga Dávid, Maksa és Harmat Attila
2. 9.25 méteres dobóssal
és vaslemezből
csontmetsző,
Somogyi Árpád, Püspökhatvan
M arék József
hegesztett és ólom
3. 8,45 méteres dobóssal
mal kiöntött,
Somfalvi Ervin, Telki ékszerész, Rippert
legalább 20 kilo
Ottó bőrruha
grammot nyomó "szerkezet" minél
készítő, Török Ferenc fazekas, a Kos
messzebbre dobásából állt, minden
vadászbolt, a SATEX western stílusú
versenyző háromszor próbálkozha
ruházati termékeivel. Itt volt a bemu
tott. A szlovák "eredeti" nem
tatója a Nemeskéri Kúria által összeál
nehezebb tíz kilogrammnál, ott 16-17
lított, egyedi darabokból álló alkalmi
méteres dobásokkal lehet nyertessé
vadászöltöny Szent Hubertusz kollek
válni, ehhez képest a kétszer olyan
ciójának, melynek forgalmazását is
nehéz helyi szerszámmal dobott 11,4
végzik a továbbiakban. Kihozta régi
méter, mellyel a győztes elérte az első
és antik könyveit Nagy Kálm án és
helyet, nyugodtan bekerülhetne a
itt dedikálta frissen megjelent
rekordok könyvébe. Érdekességként
novelláskötetét Török András
megemlítjük, hogy hölgy versenyző is
M átyás író-természetfestő.
indult, a műfaj nehézségére jellemző,
Ünnepélyes keretek között fogadott
hogy legjobb dobása sem haladta meg soraiba új tagokat 38
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Gyönyörűen szólt a Gödi Városi Vegyeskar éneke a Hubertusz misén

Jeszenszky M iklós doktort és
Kom árom y Im rét -a Vadász Borrend.
Minden eddiginél népesebb külföldi
mezőny vett részt a feldíszített
pincében rendezett Nemzetközi
Szarvasbőgő Versenyen, melynek tétje
a Szent Hubertusz Vándorkupa elnye
rése a tavalyi győztestől, a szlovák
Vladimír Kadelkától. A 11 induló közül
4 szlovák, 3 horvát, 2 magyar, 1 német
és 1 osztrák színeket képviselt, de
az esélyeket alapvetően befolyásolta
a helyi akusztika, amely kifejezetten

Fegyelmezetten várnak sorukra a magyar vizslák

az erős, zengő hangú eszközök
használóinak kedvezett, a műanyagból
készült Vaulhabert, vagy a gumi alap
anyagú Hirschrufot megszólaltató
versenyzők szinte az első hangok
elhangzása után a vesztesek közé
kerültek - tudásuktól függetlenül,
így a szarutülkök és triton csigák
versenyéből Homolya László több
szörös magyar bajnok, Európa bajnok
került ki győztesen, a második helyet
Vladim ír Kadelka többszörös szlovák
bajnok, Európa bajnok érdemelte ki,

míg a dobogó harmadik fokára a szin
tén szlovák Kuric Vladeslaw állhatott
a szlovák többségű zsűri elfogulatlan
döntése alapján.
Emelkedett hangulatú Hubertusz
misét mutatott be Havas István
piarista tanár, aki választékos
szavakkal méltatta a vadászat magasztos
érzését, az erdő templomába hívőként
lép az igaz vadász, miként a vallásos
ember a kőtemplomba. Nem a hit
tárgya, a hit érzése a fontos, ez emeli
fel az embert. Emberközeli,
vadász-szívnek kedves beszédét
a Pannónia Kvartett kürt hangjai és
a Göd Város Vegyeskarának varázs
latosan szép éneke fonta koszorúba,
mindenki szegényebb lett egy szép
élménnyel, aki nem hallhatta.
A Kúria gazdája a hivatalos
program végén kedves gesztussal
Hubertusz koccintásra és
vadvacsorára invitálta valamennyi
jelenlévőt. A késői időpont ellenére,
László Tibor, a Badacsonyi
Pincegazdaság Rt. kereskedelmi
igazgatója kínálta a cég négy remek
vörösborát mindazoknak, akik
részesedni kívántak e földi örömökből
-az autót vezető többség őszinte
irigylése közepette...
Somfalvi Ervin

A VKE K O N Y V A J A N L A T A
Now Gyufa

1.000,-

Emlékképek

Bán István: Vadóc vakációk

1.080,-

Békés Sándor: A természet bűvöletében

1.420,-

11 v\*ami Vodószkönyv

7.950,-

Békés Sándor: Imádkoznak a fák

1.740,-

Mófroy Gyulo: Vadásztárcák és vadásztörténetek

2.420.-

Bertóti István: Bakot is lőttem

2.240,-

Nogy Gyula: Emlékképek (vadásztörténetek

1.210,-

Bertóti István: Ozhívás

1.340,-

I >i* j László: A közöttünk élő turulmadár

1.770,-

Bicsérdy-Egri-Sugár-Sugár: Vadbetegségek

2.860,-

Bársony István: Csend

1.880,-

3.440.-

Dr. Faragó Sándor: Vadászati állattan

4.290,-

Természetvédelem és vadászat (videókazetta IV.)

3.040,-

Dr. Koncz István: Libagödör

1.610,-

Takács Viktor: Erdő-mező állatai (videókazetta)

2.000,-

Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam

1.660,-

Takács Viktor: Meghívás vadászatra (videókazetta)

2.000,-

Dr. Montagh András: Sikeres sörétlövés

1.080,-

Takács Viktor: Vadászünnep (videókazetta)

2.000,-

Dúcz László: Csillagfényben

1.340,-

Takács Viktor: A vaddisznó vadászata

4.160,-

Farkas Zoltán: Bográcsszéli történetek

1.760,-

Takács Viktor: A nagyvad találatjelzése (videókazetta)

2.800,-

Heltay István: Vadásziskola

6.420,-

Takács Viktor: Velünk élő természet (videókazetta)

2.000,-

KÓD-EX

2.240,-

Berta László: Vadászpuskával és horgászbottal

1.880,-

Kovács Dénes: Vadászfegyverekről nem csak vadászoknak

Bozóki László: Európai trófeakatalógus

6.700,-

3.130,-

Mogyarországi vadászatok sorozat
1 Szalonka (videókazetta)

Farkas Zoltán: A csuka és a meztelen nő

920,1.760,-

Farkas Csamagó Zoltán: Murphy horgászik

Lakatos Károly: Természeti és vadászképek

1.880,-

Lakatos Károly: Az erdei szalonka és vadászata

2.680,2.150,-

Kászoni Zoltán: A Kárpát-medencei vadaskönyv

1.430,-

Lakatos Károly: Vadászhit, A császármadár és vadászata

Sáry Gyula: Az elveszett erdőről és a megtalált időről

2.240,-

Nadler Herberi: A keleti és déli Kárpátokban

2.240,-

Schmidt Egon: Varangy a papucsomban

2.060,-

Nagy Gy. György: Természeti szépségeink (fotóalbum 1.)

3.130,-

Schmidt Egon: Éneklő kedvenceink

1.950,-

Nogy Gy. György: A Kárpát-medence természeti szépségei

Sterbetz István: Természetvédő ösvényeken

1.990,-

(fotóalbum II.)

3.130,-

Varga Abdámé: Egy vadászfeleség

1.340,-

Nagy Gy. György: Emberlakta természet (fotóalbum III.)

3.130,-

Vadászetikett

630,-

Nemeskéri Kiss Géza: Vadludák

900,-

Nemzetközi Vadászíjász Oktatási Program

990,-

Amit a nagyvadról tudni illik (vide kazetta)

2.800,-

Schell József: Megint ősz lesz

4.110,-

A természet közelről (videókozetta)

2.000,-

Studinka László: Minden nap vadász nap

2.240,-

A vadászat gyakorlata (videókozetta III.)

2.400,-

Szabó Péter: Különös vadászat a kotorékozás gyakorlata

1.250,-

Az állami vadászvizsga tesztkérdései

2.400,-

Thum-Rumbach István: Erdélyi szarvasok és medvék
nyomában

Élőhelyfejlesztés és vadgondozás apróvados
vadászterületen (vadgazdálkodás 1.) (videókozetta)

2.950,-

Élőhelyfejlesztés és vadgondozás nagyvadas

2.330,-

Ugroy Tamás: Kosokra vadászva a selyemút végén

2.240,-

Vadász-Zene CD

2.000,-

vadászterületen (vadgozdálkodás II.) (videókozetta)

2.950,-

Vérebkrónika

5.810,-

Bán István: Harc az elemekkel

1.970,-

Vérebkrónika számozott

6.700,-

Bán István: Szarvasbőgés

1.790,-

Zentai Béla: Vadászfegyverek és lőszerek

2.500,-

A könyvek utánvéttel megrendelhetők o szerkesztőség címén, 1038 Budapest, Hegesztő u. 4., telefonon: 242-00-42 vogy e-moil-bon: vke@vodoszlop.hu Elek Ferencnénél.

GRAVÍROZÁS FEGYVEREKBE.
LÓSZEREKBE. KÉSEKBE, AJÁNDÉKTÁRGYAKBA!
Cél-éskoronglövészeti tehelősegcsaládiaslégkörben.
Lókiképzés, lókészségfejlesztés

CONT-ECO K FT .
9700 Szombathely. Szent Gelk-fl u. 17.
TeWax 94-325-672
contecogaxeiefo hu

ccnt-eco hu

.EKTROMOS ÉS MECHANIKUS VADKARELHÁRITO

KALIBERMAXFEGYVERBOLT
1039BP. MÁTYÁSKIRÁLYÚT12. TEL: 240-19-23
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1068 Budapest,
Városligeti fasor 8/c.

H" t \x Tel.: 321-0538,06 20 9267 139

w w w .relaxstudio.hu
Ilitől l. llr is s n ll u l te s tile g , lelki

KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE. VILLANYPÁSZTOROK
KIS* É S NAGYKERESKEDELME

KIVITELEZÉS •KERESKEDELEM •SZOLGÁLTATÁS
Balatonfóklváron, a JADE panzióban

vadászati lehetőséget
kínálunk egész évben
Ellátás: hangulatos éVJzenés éttermünkben
Programajánlat
fwgászat-fogasozás, vitorlázás, borkóstoló

0M4n40W

06-20/9188-857

www.jadepanzio.hu
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pannonvad

Vaddisznó hajtóvadászatok
Romániában

Október végétól január végéig szervezünk
hajtóvadászatokat Arad, Krassó-Szörény
és Fehér megyében.
Kitűnő a disznóállomány, sok az erós kan.
3 nap hajtóvadászat. 4 nap szállás komfortos
vadászházban, teljes ellátással,
személyenként: 980 EUR
A hajtásokban lőhető még róka. farkas, hiúzés medve is.
3 napos vaddisznó hajtóvadászatok
Törökországban!
Nagy kanok, kiváló érmes aránnyal
1500 EUR/3nap

Érdeklődni: TörökAntal 06/20943-5654
pannonvad@axelero.hu fax:06/26361-302
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Larusse -

Vadászkönyv
■ az egyszerű címe, annak a több, mint 400 oldalas szép
kivitelű munkának, amely Fluck Dénes fordításában
és dr. Ádámfi Tamás lektorálásával adott ki a Geopen
Könyvkiadó. A cím mögött rendkívüli tartalom húzódik
meg, amely bemutatja a Franciaországban folyó vadásza
tot, vadgazdálkodást, az előforduló vadfajokat, a vadászati
hagyományokat, a vadászati kultúrát. Sokszerzős mű, és
mégis kellemes, gördülékeny a stílusa, szerzői élvezetesen
írnak a vadászatról és hozzátartozó összes témáról.
Kitűnő, újszerű, talán nekünk szokatlan
formában minden fejezetet,
részfejezetet általános
bevezetővel látott el
a szerkesztő. A könyv egy
Európai Uniós alapító
tagország vadászati szoká
sairól szól, amelyeket a magy
ar vadászoknak is érdemes
megismerni. Egyúttal példa
arra, hogy lehetséges a
vadászatban is derogáció,
amelyre talán nekünk is
szükségünk lehet, mondjuk
a szalonka vadászatára
vonatkozóan, sőt még az EUirányelveket is figyelmen
kívül hagyták a franciák
a rigófélék vadászatánál.
Mindezek után természetes,
hogy egy ilyen hatalmas ter
jedelmű alkotás
elolvasásakor mégis néhány
szakmai megállapítással
vitába kell szállni. Ilyenek
például: az ember jelenléte
miatt „jobb évente egy vagy
két hajtás során kilőni a kívánt mennyiségű vadat" - ez így
nem igaz, mert amit nem lehet hajtásból lőni. arra ez nem
alkalmazható. (37. oldal). Nehezen hihető továbbá, hogy
gímszarvasnál az „évente ténylegesen felnövekedett borjak
száma kb. 25 százalék, vadászat nélkül számítva. (67.)
Ugyanez vonatkozik az őz 35 százalékos szaporulatára
(73.) Ennél azért több. Nem igazán nyerte el a tetszésün
ket a téli hajtásban való őzbakvadászat. (77.) Talán
ehelyütt „illett” volna megjegyzést tenni arra, hogy ez
nálunk nem engedélyezett. Igaz ez több más vadászati
módra is érvényes.
Sőt őzhajtásra még kutyákat is tanítanak a szettereket. (352.) M i úgy tanultuk, hogy „léniázók” és
nem úgy, ahogy a könyvben áll: „lineázók” . A nyúl
„ ...képes magasra felmászni, lehet ez kazal, vagy egy

fatörzs is.” (134.) Hát? A nyúl fel van mászva a fára mondja a népnyelv - de ez nehezen hihető. ..Apróvadak
ellen méreggel is védekeznek /?/ (138.) Nehezen
érthető, de a szövegkörnyezet azt sugallja, hogy a
mezőgazdasági termények kártevőiről lehet szó. Az ideális
- írják -az egy nőstényre eső három baknyúl. (180.)
Ezt azért mi másképpen, éppen fordítva tudjuk. Érdekes
megállapítás, hogy a fácán dürgése márciustól júliusig
hallható és a csibék április végétől szeptemberig fordulnak
elő. (210.) Nálunk nem így van. ugyani lak ununk a
poligám fácán 1:2-. vagy 1:1 -es
ivararányát.
Találtunk más apróbb hibákat
is: a gímszarvas nem „vadállat’*
(21.oldal); vadak (30,57 és 116 )
kifejezés nem jó. mert a vad
gyűjtőfogalom. O lvastuk:..... az
őzbak kutyaugatáshoz hasonló
riasztása” . Nem szabad a ..hali
ban" hangot a „vau-vau" -val
összetéveszteni és nem mond
ható szakszerűnek ebben az eset
ben a kutyaugatás szót használ
ni. (74.) Üregi nyúlra és a mezei
nyúlra. kormeghatározásban
ugyanaz az ábra és leírás szere
in*!. (176, 182.) A 255. oldalon
véletlenül a mondat nem került
befejezésre. Pontatlan a 290.
oldalon a 289. oldalra való visszahivatkozás. A gíinbika agancsá
nak rajzában az ágak megjelölése
hibás, amikor azt jelölik, hogy
„szemág fölött farkaság és jégág
lehet". A sorrend szemág, jégág,
középág és utána jöhet
a faik.is.ij;, a kozépágés korona között. Ugyanazokkal
a problémákkal küszködnek a francia vadászok, mint
nálunk: nagyvadlétszám robbanásszerű növekedése;
nagy táblás mezőgazdasági kultúra, élőhely romlás,
táplálékhiány az apróvadnál és annak rohamos
csökkenése, tenyésztési gondok, egyre több a városokba
települő faj, a társadalom görbe szemmel néz
a vadászokra...stb. A szakmailag vitatott mondatokat,
meg az apró hibákat nem azért írtuk le, hogy ezzel a mű
kiemelkedő értékeit a legkisebb mértékben is
csökkentsük, már csak terjedelménél fogva sem. Akad
azonban eltérő vélemény és észrevétel, amelyeket vitatni
és a helyére kell tenni, hiszen a magyar olvasóknak,
vadászoknak szól.
D l B. I.
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A téli h ó n a p o k b a n
kissé m e gcsap pan
a h o rgá szható
h a la k szám a,
de aki v á lla lja
a didergéssel,
fagyoskodással
já ró k e lle m e tle n 
ségeket, télen is
fo g h a t csukát,
süllőt, sügért és
m enyhalat.

■ A szélesre nyitott lékből még
békés halakat is lehet fogni, ehhez
nem kell más, csak gyorsan oldódó
etetőanyag, aránylag virgonc csali
(csontkukac, tűzőszúnyog),
végletekig lefinomított szerelék és
a vacogó horgász jutalma néhány
keszeg, bodorka esetleg sneci lehet.
Az igazi azonban a ragadozó halakra
való horgászat, amelyek közül
elsőként a csuka lesz írásom tárgya.
Hol található télen a csuka, amelyre
igazán találó a mondás "hallgat, mint
a csuka"? Hallgat bizony, mert lapít és
lesben áll a jég alatti növényzetben.
Jól jöhet léki csukázáskor a korábbi
helyismeret, mert a csuka télen is
többnyire ott tanyázik, ahol más
évszakban. A csukáról tudni kell,
hogy tipikusan állóvízi hal. Igaz, hogy
elvan a folyókban, patakokban,
csatornákban is, de ott is leginkább
a csendes, csordogáló szakaszokat
részesíti előnyben. Igazi otthona a
holtágakban, tavakban, kopolyákban,
kubikokban van. A helyét úgy választ
ja meg, hogy az ne csak jó vadászleshely legyen, hanem biztonságos

takarást is nyújtson. Kedvelt helyei
a növényzettel sűrűn benőtt terep és
a tagolt, csipkés, itt-ott lengős nádfal.
Okos, megfontolt vadász, nem
rohangál összevissza a zsákmány
után, hanem kivárja azt.

Manapság, amikor a korszerű fel
szerelések garmadájából válogathatunk
(rövid bot, kifogástalan fékű orsó,
vékony, de mégis nagy szakítószilárd
ságú zsinór, hajlékony, de erős
drótelőke, vagy más újfajta anyagból
készült horogelőke, tűhegyesre fent hár
mas vagy kettes horog, virgonc csaliha
lak (kárász vagy vörösszárnyú keszeg),
többnyire garantált a zsákmány,
ha megfelelő helyen kutakodunk.
Ha vastagabb hótakaró borítja
a jeget, akkor a csukát nem nagyon
zavarja a lékvágások zaja. Akik
jégfúróval járnak horgászni, előnyben
vannak. Igaz, a jégfúró hátránya, hogy
nem lehet vele széles léket vágni, több
lyukat kell fúrni egymás mellé, aztán
összeütni azokat, hogy szélesebb
nyílást nyerjünk. Félméteresnél széle
sebbet nem kell vágni, ekkorából már
biztonsággal kiemelhető bármilyen
csuka. A praktikákhoz tartozik még,
hogy a botot célszerű jégbe fúrható
bottartóba tenni, amit könnyen
elkészíthetünk egy csődarab és egy
hosszabb csavar összehegesztésével.
Úszónak megteszi az aránylag könynyű, 10-20 grammos úszó, hiszen a
csuka a kisebb felhajtóerejű úszóknál
alig érez ellenállást, így megnő az esé
lyünk a megfogására. Ötletes az olyan
úszó, amelynek testén belül fut
a zsinór, ennek rögzítése alul-felül egy
cérnaütközővel könnyen megoldható.
A kivágott lékben a víz gyorsan hár
tyásodik, ezért szükséges magunkkal
vinni egy kisebb merítőt, (kiváló erre
a célra az otthonról elcsent fém tész
taszűrő) amellyel könnyen kimer
hetjük a jégkását vagy az apróbb jég
darabokat a lékből. Drótelőkén és
a hármashorgon ne spóroljunk, mind
kettőből illik a legjobbat megvenni.
A csuka kapása látványos, a lék alatt
eltűnő úszót hagyjuk még egy kicsit
menni, aztán igyekezzünk úgy bevág
ni, és ez igaz a majdani fárasztásra is,
hogy a zsinór ne érintkezzen a lék
szélével. A jeget hiába sorjázzuk le,
mindig marad éles rész, amely
elsisókálhatja damilunkat.
Zákonyi Botond

K o n y h á b a / y ^ e lid C tv e ^

rovata
Az engedéllyel rendelkező
mintegy 50 ezer hazai v a 
dásznak nagyjából
ugyanennyi felesége van,
de hány gyermeke, roko
na, barátja,
akiket olykor } f
megajándé- fl
koznak a
Jjf
terítékből?
Úgy mond
ják, két
százezer
körül van
azok száma,
akik többé-kevésbé rend
szeresen jutnak vadhús
hoz, abból főzőcskéznek.
Minthogy azonban az
utóbbi években örvende
tesen nőtt a kereskede
lemben a vadhúsok kíná
lata, aránylag magasabb
áruk ellenére erőteljesen
nőtt a vadhúst fogyasztók
száma. Sajnos azonban
elkészítésük módja még a
vadászok családi konyhá
jában is eléggé egyhan
gúvá vált, noha a népek
történetében nemcsak a
vadászatnak, hanem a
vadételek konyhai művé
szetének is óriási szerepe
van. A vad húsa ízanya
gokban gazdag, élvezeti
értékük magas, m anap
ság pedig azt is becsüljük
bennük, hogy egészséges
táplálékok, hiszen lénye
gében bio minőségűek.
A M agyar Konyha
szerzői nem kívánják fel
találni a spanyolviaszt, de
receptjeik esetleg még a
főzni szerető vadászoknak
és feleségeiknek is adnak
egy-egy új ötletet.

SERTESKO RM O S SZA RV A SLEVES

receptje)

H o z z á va ló k 4 sz e m é lyre
3 db sertésköröm
5 g kömény
10 dkg szarvoslábszór
3 g szerecsendió
1 kg szorvascsont
5 dkg őrölt bors
10 dkg füstölt csülök
S dkg majoránna
8 dkg kolozsvári festőit 8 dkg só
szalonna
8 dkg őrólt pirospoprika
10 dkg vöröshagyma
leveszöldségek
5 dkg fokhagyma
1,2 dl étolaj
2 db babérlevél
tejföl
■ Az apróra vágott kolozsvári szalonnát az olajban üvegesre pirítjuk,
hozzáadjuk az összevágott vöröshagymát, addig pirítjuk, míg a
hagyma is üveges lesz. Pirospaprikát adunk hozzá, majd következik
a köröm és a füstölt csülök. Másfél óra hosszát főzzük, hozzáadjuk
a szarvashúst és csontot, valamint a zöldségeket és fűszereket.
A füstölt csülköt kivesszük, apró kockákra vágjuk, és visszaraktuk .i levesbe.
A leves sózására ügyelni kell, a mennyiséget folyamatosan figyelni, mert
a füstölt húsok miatt könnyen elsózhatjuk. A húsokat készre főzzük,
hozzáadjuk a csipetkét, és ízlés szerint tejföllel dúsítjuk.
Elkészítési idő: 2 óra • E g y a d a g : 2200 •J 480 kcal
A já n lo tt ital: Tihanyi kékfrankos

S Z A R V A S V E L Ő ÉS S Z A R V A S N Y E L V A S Z P IK B A N
(Topóék receptje)
H o z z á va ló k 4 szem élyre
20 dkg szorvasvelő
5 g majoránna
20 dkg szarvasnyelv
4 dl fehérbor
10dkg csibegombakonzerv 10 dkg só
10 dl aszpik
3 db babérlevél
5 g kakukkfű
díszítő zöldségek
5 g őrölt bors
1 db citrom

■ A fűszerekből és a fehérborból, valamint a citromból főzőlevet készítünk.
A velőket és nyelveket egyben megfőzzük benne. Főzési idő a velőnek kb.
25 perc, a nyelvnek kb. 1 óra. Az agyvelőt gondosan lehártyázzuk, majd
hűtőbe tesszük. A nyelvet megtisztítjuk külső bőrétől, és szintén kihűtjük.
Hűtés után óvatosan vékonyan felszeleteljük. Az aszpikot az előírásnak
megfelelően, de csontléből készítjük el. Formázóedényekbe
öntjük, majd kb. fél percre jégágyba helyezzük. Kiemelés után a fölös aszpi
kot kiöntjük. Az edény aljába egy réteg díszítő velőnyelvet helyezünk, majd
a folyékony aszpikkal felöntjük addig, hogy az alapanyagokat ellepje. Ezután
hűtőbe helyezzük az aszpik dermedéséig. Ezzel a módszerrel haladunk, míg
az edényke megtelik. Ezt kb. egy órára a hűtőbe tesszük. Végső lépésként
az edényt forró vízbe mártjuk, majd tányért helyezve az aljára, óvatosan
kifordítjuk belőle az elkészült aszpikos finomságot.
Elkészítési idő: 1 óra (+ a hűtés) • Eg y a d a g : 1430 kJ/340 kcal
A já n lo tt ita l: Villányi kékfrankos

A LE G R É G E B B I RECEPTLA P, A 28 ÉV E S MAGYAR KONYHA MEGRENDELHETŐ: 06-1-239-2511

M agad, Uram...
Hasznos apróságok, amit (akár) magunk is megcsinálhatunk
l J| rovatunkban a vadászattal kapcsolatos praktikus használati
tárgyakat, hasznos apróságokat mutatunk be, amelyek egy
ugyan megvásárolható, azonban ügyes kezű vadásztársaink
saját maguk is el tudnak készíteni. És ez nem feltétlenül csak
a kényszerű takarékosság, spórolás miatt lehet érdekes, hiszen
ha kiszámoljuk, többségük ára kevesebb, mint az egyszeri
tankolásé. Sokkal fontosabb ennél, hogy minden olyan tárgy,
amelyet magunk készítettünk, személyes kötődésű, megtestesül
benne gondolat, elképzelés, ügyesség - és ez sokkal többet ér
annál, mint amiért csupán a pénzt kellett odaadni.
SÉTABOT, Ü LŐ SZÉK
ÉS CÉLZÓBOT - EGYBEN
■ Sokféle "bazárt" cipelhet magával a
vadász, ha egész napos hajtásra, vagy
cserkelésre indul. A maga nemében
mind hasznos segédeszköz, azonban
fizikai korlátjai vannak annak, hogy
mi minden fér a kézbe, zsákba
(kedvbe). Ha találunk egy kényelmes
méretű "esernyős" ülőkét -a

jat, vagy erős perion zsinórt fűzünk
bele, melyet kényelmesen a csuk
lónkra tudunk akasztani. (Ez akkor
szükséges, ha nincs hová letámasztani
a botot, amikor messzelátónkat
használjuk. Ha a célzóbottal toldott
ülőkeszárat vesszük lábunk közé, úgy
még ülve is tudjuk segédtámaszték
nak használni a toldalékot.
Használaton kívül szétcsavart elemei
elférnek a hátizsákban.

V A D H Ú ZÓ KÖTÉL

szlovákoknál, cseheknél, németeknél
többféléből is választhatunk - fogan
tyújának egyenes szakaszát elvágjuk.
Az alsó részbe beépítünk egy M8-as
anyát, vagy menetes dübel hüvelyt
( . 1 szék anyagától, vastagságától füg
gően), a fogantyús félbe középen 7,5
mm-es fúróval függőlegesen fészket
fúrunk egy M8-as csavarnak, melyet
ragasztással rögzítünk a furatba úgy,
hogy legalább 20 mm menet kiálljon
belőle. Ugyanilyen módon beépítünk
egy csavart abba az előre kiválasztott
rúdba, amely anyagában, megje
lenésében harmonizál a szék többi
részével, legyen az akár esztergált
keményfa, vagy kérges mogyoró
suháng. Ha kész, belecsavarjuk
a fészekbe, s ezután vágjuk
az ízlésünknek megfelelő célzóbot
magasságúra. A botot a tetejéről
maroknyira átfúrjuk, s vékony bőrszí

■ Nem mindig sikerül olyan helyen
terítékre hozni a nagyvadat, ahová
simán oda lehet állni a szállítójármű'
vei. Ilyenkor aztán hamar megtanulja
a felkészületlen vadász, milyen
élvezet az, amikor a húzni kezdett
zsákmány "elhagyja magát", s kezelába, füle-farka minduntalan kicsúszik
az ember kezéből. Fokozza
az "élvezetet", amikor egyedül kell
megbirkóznunk a jó fogást sehol sem
adó disznóval, vagy szarvassal.
Alkalmi segítség a derék- vagy
a puskaszíj, de kis leleményességgel
készíthetünk magunknak olyan
segédeszközt, amellyel egyszerűsít
hetjük dolgunkat. Kellően erős,
legalább 50 kilogrammos
szakítószilárdságú, ugyanakkor
vékony kötélre (legjobb a fonott

állatorvosi szülészeti kötél) és
a markunkba jól illő hengeres
fadarabra lesz szükségünk (nekem
a mogyorósuháng kézhez választott
darabja vált be). A kényelmesen
fogható hosszúságúra vágott fát
középen átfúrjuk, és a furat két végét
"zenkoljuk” , azaz kiszélesítjük
a peremét. Átfűzzük a kötelet, s
a végére csomót kötve rögzítjük,
lehetőleg úgy alakítva, hogy a csomó
beleüljön a furat fészkébe. Ha
műanyag a kötél, akkor olvasztással,
ha nem olvadó, akkor ragasztással
"biztosítjuk" a csomót a kioldódás
ellen. A kötél másik végére olyan
méretű hurkot kötünk - szintén
csomóbiztosítással -amibe a kötél
szárát visszafűzve akár a szarvas vagy
disznó fejére is rá tudjuk hurkolni azt.
A kötél hossza fél és másfél méter
között bármennyi lehet, ezt majd
a gyakorlat megmutatja, melyik a jó
méret számunkra. A kötél a fogóra
tekerve alig foglal helyet, akár
zsebben is elfér. Magam négy külön
böző hosszúságút hordok egyszerre
egy vászontokban, így akár négy
ember is hozzáfér, vagy ha egyedül
vagyok, akkor is meg tudom úgy kötni
a vadat, hogy akár mázsás jószággal is
elbírok - igaz, nem hegynek...

„P O P S I ALÁTÉT"
LESVADÁSZATHOZ
■ Mindegyikünk megtapasztalta már,
hogy milyen hideg tud lenni egy les
deszka, különösen ha az havas, vagy
vizes -egy hosszabb üldögélés majd
nem biztos megfázást eredményez.
A horgászboltokban találtam azt a
nagyon praktikus (és filléres, pár száz
forint árú) összehajtogatható ülőkét,
melyet minden lesen is vadászó tár
samnak (a szó szoros értelmében)
melegen tudok ajánlani. Az ülőke
anyaga préselt polifom, hideget és
nedvességet nem ereszt át, összehajtott
mérete mindösszel0x20x3 centiméter,
akár a kabát belső zsebében is elfér.
Egy jó tanács: ne egyet vegyünk belőle,
mert élénk színe ellenére ezt a legkön
nyebb sötétben a lesen felejteni../

L ö v e z e t -fe g y v e r

Bajnokok és edzők
■ Az új "lövészet-fegyver"
rovatot -a főszerkesztő
felkérésére - kollégámmal, Jenei
Istvánnal fogjuk vezetni.
Mindketten több mint 30 éve
foglalkozunk a lövészsporttal.
Jenei István 1964-től 20 éven
keresztül versenyzett a futócél
lövészet élvonalában, több
szörös országos bajnok, aki
1977-től a válogatott keret edző
jeként végez komoly szakmai
munkát. Sokéves, komoly
tapasztalattal rendelkezik
a golyós fegyverek és a hozzá
tartozó távcsövek beállítása és
használata területén. Nemzetközileg
is elismert szakember, akit az Európai
Sportlövő Konföderáció (ESC) Futócél
Bizottsága vezetőjévé, a Nemzetközi
Sportlövő Szövetség (ISSF) pedig
bizottsági tagjává választott.
Magamról annyit, hogy régi vadász
dinasztiából származom, édesapám aki örök példaképem - Nimród
Vadászérmet kapott a magyar
vadászok lövészoktatása, lőkészségük
javítása érdekében végzett sikeres
munkájáért. Velem is ő ismertette és

Vasvári Erzsébet

Jenei István

szerettette meg a vadászatot és
a lövészetet. 1971 óta vagyok
koronglövő versenyző, 15 éve tagja
az Európa- és világbajnok női skeet
csapatnak. Ezalatt három egyéni és
hat csapat világbajnoki, valamint
kilenc Európa bajnoki érmet
szereztem. Tizenkétszer nyertem
országos bajnokságot. 1986 óta
edzősködöm, 1997 óta vagyok
a koronglövő válogatott keret edzője.
Sokéves tapasztalatunkat felhasználva
szeretnénk az önök számára hasznos
és érdekes tudnivalókkal szolgálni.

■-Vadászjelöltek figyelmébe!
2004 januárjától - majd ezt követően márciusban, májusban,
szeptemberben és novemberben - 8 x 4 órás, (hetente péntek
délután sorra kerülő) előkészítő tanfolyamokat indítunk
az állami vadászvizsgára, illetőleg a fegyverismereti
vizsgákra készülőknek.
A m i t a n f o ly a m u n k o n ^ ^
n e v e s s z a k e m b e re k
ta rtjá k az ó r á k a t és v e z e tik
a k o n z u lt á c ió k a t .
A z e lő ir t t a n a n y a g o t k e d v e z m é n y e s á r o n le h e t
n á lu n k m e g v á s á ro ln i.
A t a n fo ly a m v é g é n s z á m itó g é p e s p r ó b a v iz s g á t
le h e t te n n i.
A t a n fo ly a m r é s z t v e v ő in e k m e g s z e r v e z z ü k a
v iz s g a lö v é s z e te t és a v a d á s z v iz s g á t .
A fe lk é s z ítő ta n f o ly a m d ija n á lu n k a le g o lc s ó b b ,
c s a k 3 0 e z e r fo rin t.
A s ik e re s e n v iz s g á z ó k n a k te r ü le t n é lk ü li v a d á s z tá rs a s á g i
ta g s á g o t és a p r ó v a d a s v a d á s z a t i le h e t ő s é g e k e t
_____
b iz to s ít u n k .
. .
.
, ,
J e le n t k e z e s es t o v á b b i fe lv ilá g o s ítá s :

Az új rovatban olvashatnak
majd a sörétes és golyós
fegyverekről, távcsövekről.
Tájékoztatjuk Önöket
a sportlövő válogatott hazai és
külföldi eredményeiről,
sikereiről, bemutatjuk az
olimpiára készülő sportlövő
versenyzőinket. Ellátogatunk
az ország területén működő
koronglőterekre, ahol nem csak
a sportlövők, hanem vadászaink
is fejleszthetik lőkészségüket, és
ebben megfelelő szakmai segít
séget is kapnak. Tervezzük
a magyarországi koronglövészet
történetének közlését, bemutatva
az ország leghíresebb régi és mai
koronglövőit, akik között többen
sikeres vadászmúlttal is büszkélked
hetnek. Rendszeresen beszámolunk
majd azokról a versenyekről, amelyek
a vadászok számára is érdekesek
lehetnek.
Reméljük új rovatunkat szívesen
fogadják és kimerítő tájékoztatást
tudunk adni vadászaink részére
a fegyver és lövészet témakörében.
Vasvári Erisébe!

Számítógépes tanfolyamok
vadásztársaságoknak
10 órás, alapfokú (abszolút kezdő) számítógép
ismereti tanfolyamokat szervezünk helyi oktatással.

Tematika:
• ism erkedés a szám ítógéppel
(eszközök, operációs rendszer...)
• szám ítógép az irodában
(irodai szoftverek használata: szövegszerkesztő,
táblázatkezelő, nyomtatás...)
•elektronikus levelezés, internethasználat
(információk, képek letöltése, eltárolása...)
A m inim ális ismeretek elsajátításához 2X5 órás
tanfolyamokat szervezünk, de felm erülő igény
esetén a tananyag bővíthető. Célunk, hogy az
irodákban megjelenő szám ítógépek valóban
segítsék és megkönnyítsék a társaságok munkáját.
A tanfolyam dija 1200Ft/fő/óra ♦áfa ♦ kiszállási dij
(A gópeket a m e g r e n d e lő b iz to s ítja )

Vadászati Kulturális Egyesület
(Budapest, III.. Hegesztő

u. 4.) Tel/fax: 06-1-242-00-42

vkeC«>vacfaszlap.hu e-mail címen,illetőleg a
'tanfolyam ok vezetőjénél, dr.Balázs István ügyvezető
igazgatónál a 30/492-89-62-cs telefonszámon.

A tanfolyam ok m egrendelhetők a V KE-nél.
További inform áció:
H egedüsné W éber Ildikó 06 20 / 391-7047

Mú m en n y ú?

MIKOR - MI - MENNYIÉRT?
A begyűjtött árlisták ugyan még tavalyiak, de a fácán vadászatok
és a takarmányárak szép lassan kúsznak fölfelé.

tesen - nem könnyen hihető, mert o 40-50 euró
mindössze

10 400-13 000 forint. Ha ebből

levonjuk a felvásárlási árat, akkor 1900 -3500

■ Nagyvad

idején

Szarvostehén, önő elejtése: 12 000 • tői 25 000

forintban számolva:

tudunk képzelni 68 euró/db árat.

forintig, de a legtöbb helyen 20 000 Ft. Sebzés:

szeg. Ezen belül kereső vadászoton 11 euró/ db,

Tudomásunk szerint megállapodás szerint egy

6 000 -12 500.- Ft., o leggyakoribb a 10 000 fo

hajtásban 13-15 euró és januárban erre jön még

a tűzhöz, vagy a húsos fazékhoz közel álló hazai

rintos tarifa. Euróbán, a tehén-ünő elejtése: 92-

a 10 százalékos felár is.

cég 300 élő mezei nyulat szállít Horvátországba.

120-, a sebzés. 40-50 euró. Szorvosborjú: 6 000
- 13 000 - Ft., sebzés 3 000 - 7500. Euróbon:
50-80 -, sebzés: 20-35 euró.
Dámtehén és ünő elejtése: 10 000 - 12 000

(2003 december 1.) érvényes árfolyamon
2880.- 3930.- Ft közötti ősz-

A nevelést végző vadásztotó cégek véleménye
szerint ha a

forintos jutalék árrés marad. Januári szállításra el
(17 080.-R)

Az árakról nincs ismeretünk.

kihelyezett állománynak csak

a 38 százalékát tudják visszavadósztatni, okkor

■ Takarm ány

null szaldós az üzlet, azoz csak a ráfordítás térül

(Zárójelben, összehasonlításul az októberi árok)

Ft, 50-65 euró, sebzés: 3 000 - 7 500 Ft, 25-30

meg. Csők efelett lehet jövedelmező a fácánneve

Kukorica:

euró. Dóm borjú elejtése: 8 000

lés és vadásztatás. A jogszabályban előírt legalább

búzo: több szakember jóslata szerint januárban

Ft, sebzés

4 000.- Ft., 25-30 euró, sebzés: ennek a fele.

4200-4800 Ft/q (3200-3500 Ft/q),

31 napos területhez szoktatás és lehetséges vissza

mór nem lesz a piacon eladó búza, de ha mégis,

vadászat eredményességét nem növelheti. Nem

akkor legalább 5000 Ft/q ( 3000-3400 Ft/q )

kevés azoknak a vadásztársaságoknak a száma,

vagy még ennél is mogosabb áron. Széna:

akik most kapnak a fejükhöz és keresnek eladó

8 -9000 Ft nagybálánként (réti széna 8000Ft/db),

fácánt. Az igazság az, hogy a keresés ilyenkor már

Lucerna: 11-12 000 Ft/nogybála. (9-10 000.-

nem sok reménnyel kecsegtet. Egyre inkább

Ft/db.)

csökken a fácánnevelési kedv, amelynek számos
ehelyütt nem részletezhető oka von.
Nevelt félvodréce: 1150 - 1300 Ft/db+Áfa.

■ Egyéb szolgáltatások
Terepjáró használat: 140 FtAm - tői 200 FfAm

Elképzelhető, hogy mire lapunk megjelenik,

íg. Ugyanez euróbán: 0,8-1 euróAm. Fogat, vagy

az ajánlott ár még esni is fog, mert jelenleg több

szán: 2000 - 4200 Ft/óro. /10-16 euró / óra /.

nevelő panaszkodott, hogy értékesítési gondjaik

Érdekességként: a vadászkutya elhelyezésében,

vannok, esett az érdeklődés a récézés iránt.

ellátásában nagyon eltérő árakat toláltunk. Van

Élő nyúl: eddig is titkolták az árakat, sőt most

ahol téritésmentes, csak a többlet takarítást kell

Muflonjuh, jerke és bárány elejtése 10 000 -

sincs, aki hajlandó volna az "igazat* mondani.

megtéríteni, másutt, ha kennelben tartja a gazdá

12 OOO.-Ft, 15-60 euró, sebzés: 5 000 - 6000 Ft,

Annyit azért megtudtunk, hogy előlünk oz olasz

ja, napi 500 forint. Ha a vadászházban, a gazdá

8-15 euró. Bárány külön ár szerinti elejtése:

piac változatlanul zárt, nem kívánnak Magyaror

jával együtt tartózkodik a kulyo, akkor naponta

6 000.- 10 000 Ft, 15 euró, sebzés: 3 000 -

szágról élő nyulat vásárolni, legalábbis ennyit

1000 Ft, vogy külön 10 000 Ft gőzporszívós taka

5 000 Ft, 8 euró.

tudunk jelenleg. Nincs kizárvo azonban, hogy ez

rítást kell fizetni.

Őzsuto és gida elejtése: 5 000 - 10 OOO.-Ft,

íjász vadászat esetén minden megkezdett

pozitív irányba változik.
Franciaországba - ismereteink szerint szállíta

vadásznapra egy vadászra 15 000 Ft napidíjot

euró. Gida külön ár szerinti elejtése: 5 000 .-

nak mintegy 15 000 élő mezei nyulat. Ha igaz

számítanak fel, amely o 25 % AFA-t is tartalmazza.

8 000 Ft, 20-35 euró, sebzés: 2 500 -

o 40-50 eurós rendkívül nyomott ár, okkor nem

Hibózásra nem kell fizetni, sikertelen vadászat ese

4 OOOFt - 15 euró.

mondható kevésnek az ajánlott 8500-9500 forin

tén sem. Az elejtést és a sebzést a hivatalos

tos felvásárlás ár. Ez az árkonstrukció - természe

árjegyzéki díjtételek szerint fizetik.Dt Balázs István

25 - 55 euró, sebzés: 1 000.- 5 000 Ft., 15-25

■ Apróvad
Fácán: elsősorban nevelt állományokról van szó,
mert a természetes állományok esetében ebben
az idényben gyengék voltak az eredmények, s
a januári vadászatokról több helyütt le is mondtak.
A mesterségesen nevelt fácónárak: élővadként ér
tékesítés során 1800 Ft/db+Áfa az ár. Ha a vevő
az elodó vadászterületén kívánja terítékre hozni,
akkor 1950 Ft+Afo. Amennyiben a terítéken
veszik meg a fácánokat, az induló ár 2 500 Ft/db.
Az idény utolsó hónapjáig tartott modór esetében
általában még 5-10 százalék 'jonuári felárat*
felszámítanak.
Érdemes megemlíteni, hogy a külföldi vadá
szoknak ugyanez 11-15 euró, omely lapzártánk
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p Az első

AP RÓHI RDETÉSEK TARIFÁI

szó 300 Ft, minden további szó 100-100 Ft + 25%
ÁFA. A hirdetéseket levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen,
minden hónop 10-éig szíveskedjenek leadni. A Vadászati Kulturális
Egyesület tagjainak a nem kereskedelmi jellegű apróhirdetések egy
megjelenése ingyenes.__________________________________________
FEGYVER

szám: 06/30/9462-732.

rű magyar vizslakölykök, kitűnő pe-

Blaser Patent, 16/70-222 Rém.,

saját tulajdonban lévő erdő terüle

50 db szóbeli tétele (350 kérdés)

tem von. Vodoskertek kialakítására

megrendelhető a 06/70/3371 -

kiválóan alkalmas, o megvalósítás

197 vagy 06/20/333-28-34-es

hoz kapcsolatokkal rendelkező tő

telefonszómon.

késtársat keresek. Telefonszám:
06/30/243-8920.
Bér községben, festői környezetben

06/30/6190-287.

szatok Nógród megyében. Részvé

300 nöl-es beltelkesített építési telek

teli díj: 35.000,- Ft/fő,

eladó. Közmű folyamatban, vadá

elejtési díj nincs. Nagyobb

szati lehetőség van. Irányár: 2.500

csoportok (20 fő felett) jelentkezése

ezer forint. Telefonszám:

Az országban egyedülálló módon

esetén kedvezményt adunk.

06/20/470-62-00.

vodászatszervező cég munkát, tisz

Telefonszóm: 06/30/370-9476,
06/20/9314-754.

A Veresi Bérkilövő Vt. tagfelvételt

Hivatásos vadászok figyelemI

KUTYA

Az állami vadászvizsga kidolgozott

Pauscháláras vaddisznó hajtóvadá

Á LLÁ S

06/20/457-1163.

06/82/471-533, 18-20 óra között.

digrével kaphatók. Telefonszám:
vegyescsövű fegyver, 4x32 Zeiss
távcsővel ebdó. Telefonszóm:

50, Telephely: 1116 Budapest, Tal

Somogy megyében több száz hektár

lefon: Szarka: 06/30/9619-481.
RÉNUSI vadász kennelből rövidsző

Somogyi, nagyvadas vadószterületi
tagságom átadom. Telefonszám:

pas u. 4.

Merkel 12-es bock sörétes puska,
újszerű állapotban elodó. Telefon

résére termékismertetőt küldök. Fűzi
Gábor faszobrósz. Tel/fax: 318-92-

Rövidszőrű magyar vizslakölykök

tességes jövedelmet kínál agilis hiva

eladók, előjegyezhetők többszörösen

tásos vadászok részére, akik a vad

győztes, aktívan vadászó szülőpár

őri munka mellett szívesen vállalkoz

Vadászkönyvet az újévben isi

vodászok részére apró- és nagyvad

tól. Érdeklődni: 06/36/341-683,

nának, de nem rendelkeznek több

A Diana Vadász-horgász Antikvári

vadászati lehetőség biztosításával.

06/30/465-2327.

milliós tőkével egy saját cég alapítá

um ingyenes árjegyzéket küld! 6900

Jelentkezni lehet: 2112 Veresegy

sához. Ha elege van a minimálbér

Makó, Zrínyi u. 34. Telefonszám:

ház, Ond vezér u. 8. Telefonszám:

ből és a kilátástalan jövőképből,

06/62/211-561.

06/28/388-857 vagy 06/30/565-

Kitűnő küllemű és munkateljesrtmé-

hirdet - tagsággal nem rendelkező -

nyű szálkás szőrű tacskók előjegyez

okkor hívjon bátran, bizalommal!

hetők a Von AlKenburger kennelből.

Telefonszám: 06/30/370-9476,

Kiváló minőségű, bunda leszsókok

Marosmenti-Rudifogó Miku Soma 2 x

06/20/9314-754

közvetlenül a forgalmazótól meg

2658.

HPJ fiatal klubgyőztes, 2 x R. CAC, 5
xCAC, 2x CAOB, 2 x HFGY BOB

V EG Y ES

D.K. Európa Kupa győztes, tenyész

Trófeatáblák nagy választékban, ké

tésre javasolt kannal fedeztetünk. Te

szítőtől. Hazai, afrikai, hol, stb. Ké

t

rendelhető! Magánszemélyeket is

FEGYVERJAVÍTÁS

kiszolgálunk! Telefonszám:

M INDEN TÍPUSÚ LŐFEGYVER

06/20/921-9497.

A U TO M ATA ÉS
KÉZ I K O R O N G D O B Ó K ,

A "GYUIAJ"
Erdészeti és Vadászati RT.

JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA,
AGYAZÁSA, CÉLTÁVCSŐ
SZERELÉSE, VIZSGÁZTATÁSA,
HATÁSTALANÍTÁSA,
ÉRTÉKBECSLÉSE.

könnyű, hordozholó mogoslesek, befogó csapdák,
puskobelövő állvány, hazai áron, két év goroncióvol

a 2004-2005 vadászati idénytől, meghatározott
területrészen, kizárólagos bérvadászati lehetőséget
kínál általányáron, Tolna megyében két nagyvadas
vadászterületén, összesen 13 000 ha-on.

oz

INTERMAS Kft tői

Helyszíni verseny rendezése automata gépekkel,
ló*ér tervezés, kivitelezés.
w w w.interm Qs.ini.hu

Fax: 0 6/66/450-538. Tel: 06/20/94 5-0 764.

F e lv ilá g o sítá s a 74-573-940 t e le f o n s /im o n

Régi fegyverek restaurálása.
Nagy Ferenc fegyverműves,
4034 Debrecen, Tengerész u. 4.,
telefon: 06/52/423-176.

Előfizetés a 2004-es esztendőre:

4 200,- Ft.

Diákoknak, nyugdíjasoknak és hivatásos vadászoknak csak 3 850,- Ft.

Megrendelés
Megrendelem a Magyar VADÁSZLAP-ot ....... példányban, 2004.évre
A kedvezményre jogosító igazolvány száma:.
Nevem:..................................................

Címem:.........................................................................

A megrendelőt kitöltve elküldheti a Vadászati Kulturális Egyesület 1038 Budapest, Hegesztő u. 4.
címre vagy faxon a 06/1 242-0042 számra. Csekket küldünk!

d m
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A kővetkező yj^dnv tartalm ából

TUDÓSÍTÁS A Z E L S Ő O R S Z Á G O S
RO V ATVEZETŐ K É S ROVATAIK
Agyoki Góbor

VADÁSZATI KULTÚRA

DIANA B Á L R Ó L

Vodószkürt, Vodószhózok

Bogyó R»chórd

Pénzügyeink

Df. Balázs István

Földtulajdonosok,

Oktatás, Egyesületi élet, Mi-mennyi?
Békés Sándor

Vodószotthonok és
vadász-szobák

Csekő Sándor Interjú, Publicisztika, Riport,
Etika-etikett, Irodalom, Kommunikáció
Elek Ferencné

■ Megmutatni másoknak ... az Őrségi Vadá

Apróhirdetés, Halottaink,

szati Múzeum Gömbös Mátyás vadászmester
ötletéből, megszállott kitartásából nyitotta

Közlemények
Gulai István

Magyar Konyha - receptek

Hegedűsné Wéber Ildikó

Számítógépes
ismeretek

Homonnay Zsombor

Szakmai témák,

Hírek-tudósítások, Aktuális, Tüske,

■ Amikor e sorokat írjuk, még csak azt

meg a kapuit és lett a környék egyik idegen-

tudjuk, hogy a bál o Vajdohunyad várbon

forgalmi nevezetessége.

január 10-én kerül megrendezésre, és azt is
biztosan tudjuk, hogy nem a szervezőkön
VADASZOTTHONOK, VADASZ-SZOBÁ

múlik a jó hangulat.

Vadószalbum, Humor
Jenei István

Lövészet-fegyver

Dr. Kertész Gábor

NEMZETI P A R K O K

Vodószíjászot

Pongrátzné Vasvári Erzsébet Lövészet-fegyver
Dr. Rácz István
Somfalvi Ervin

Vadászkutya
Kereskedelem-egyenruha,

Művész-portrék, Nemzeti Parkok,
Könyvkritika, Barkócs, Fotó-optika
Szarka Ágnes

Diana - Vadászhölgy Klub

Szarka Lajos

Vadászkutya

Szabó István

Solymószat

Zákonyi Botond

Horgászat

■ Békés Sándor a jutái Ugrosdy Péter vadász
‘szentélyébe'1látogatott el, ahol a vadászat
■ A Bükki Nemzeti Pork 1977 óta működik

Baranya

Agyaki Gábor (30/318-79-69)

Bács-Kiskun Oláh József (20/968-70-96)
Borsod-Abaúj-Zemplén

Handa György
(20/329-18-14)

Csongrád Mészáros György (30/436-68-47)
Fejér

Gáspár Attila (20/977-95-26)

Győr-Moson-Sopron

minden hozadéko értékes dísztárggyá nemesül.

43.200 hektáron. Túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy a nemzeti porkok közül itt van a legtöbb
látnivaló, akár a Bükk hegységre, a hollókői

V AD ÁSZÍJÁSZAT

vagy o tokoj-hegyaljai tájvédelmi körzetre,
a barlangokra, a Szalajka völgyre, a várakra
vagy a 'tájidegennek" minősített, és kipusztítás
ra ítélt muflonokra gondolunk.

Pió Márta
(30/961-88-44)

Komárom Dr. Faragó István (20/938-27-54)

A H U B ER TU S K ER ES Z T

Nógród

KITÜNTETETTJEI 2003-BAN

G aál Dénes (70/210-64-65)

Pest

Mészáros Iván (30/207-32-60)

■ A magyar vadászat legde

Somogy

Szarka Ágnes (30/961-94-81)

mokratikusabb kitüntetését -

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nogykun-Szolnok

Erdélyi István

az arany-, ezüst és bronz

(30/904-14-42)

fokozatokat - az elmúlt

V. Szász József
(30/420-81-67)

Tolna
Zala

Bischof Ferenc (20/920-36-62)
Polster Gabriella (20/938-82-10)

Békés, Hajdú-Bihar, Heves, Vas, és
Veszprém megyében jelenleg nincs
tudósítónk, várjuk az "írókéz* vadászok
jelentkezését a szerkesztőségben

esztendőben a VKE
nyilvántartása szerint
237-en vették át.
Az egyesület májusi
közgyűlésén dönt
arról, hogy megalapítja
o Hubertus

■ Első alkalommal jelentkezik vodászíjósz
rovatunk, amely teret kíván szentelni

Kereszt gyémánt

a vadászíjászat történetének, eszközeinek,

fokozatát.

s mindannak, ami a témához tartozik.

NOVESTA a torop-járó
r é t i $ é M f e s tim a A jÁ H ia ta k f
CSEH B R ^ T V A D A V C S U M
Felső szárrésznél összehúzható,
műszór béléssel ellátott gumicsizma,
kivehető talpbéléssel. Lesre,
hajtáshoz ajánljuk.

Alsó része gumi, felsőrésze valódi bőr.
Bélése vastag filc és báránybőr, komplett kivehető.
Elsősorban hideg időben, lesvadászatra ajánlott.

MAQNUM BAKANCS
Kiváló minőségű vadászbakancs,
alapanyaga GORE-TEX bőr,
strapabíró, kényelmes, komfortos
bakancs vadászoknak, túrázóknak.
A talprész csúszásgátló, olaj és saválló.
A bakancs OMMF minősítéssel is
rendelkezik, így cégeknek is ajánljuk.

ftOKO© S É L ItT P V C
.yA O A U C M M *

CSENVÉQKJUÍtfdS. “
BÉLELT VADÁUCSKtt*

Műszőr bélése kifordítható,
cserkeléshez, hajtáshoz kiváló

Középmagas szárhosszúságú
gumicsizma, ragasztott műszőr
béléssel. Enyhébb időben lesre,
ill. cserkeléshez, hajtáshoz kiváló.

N A G Y K E R E S K E D E L M I V IS Z O N T E L A D Ó I V E V Ő I N K A Z A L Á B B I C lM E N T A L Á L N A K M E G M IN K E T:
H O R V Á T H É S T Á R S A KFT. C É G K É P V IS E L E T : 8800 N A G Y K A N IZ S A , K IS R A C U. 1. TEL/FAX: 93/319-384 MOBIL: 30/901-2441
P O S T A I U T Á N V É T T E L IS SZ Á LLÍTU N K !
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KUKORICA-ESŐ
Mór több, mint 300 digitálison vezérelt

(eltöltéssel, nopi 4 kg kukorico

vodetető-berendezés működik o hozai

kiszórása mellett 20 napig ellátja

vadószlerületeken, mert oki szómoh ...

az állomány etetését, helyhez kötését.

mór tudja, hogy ezekkel o praktikus

A 120 literes automata etető

vadetetőkkel időt, pénzt és fáradtságot

ára 60 ezer Ft + ÁFA, a 220 literes
tartállyal készülő be

tokorithot meg.
Mivel a berendezés

rendezés 69 ezer Ft +

elérhetetlenül o magos-

ÁFA. (Az elodósi ár tartal

bon von, s ugyancsak

mazza az akkumulátort és a

megnehezítettük az ille

töltőt, de nem toriolmazzo a

Témám a leor.fezol
M©.n Thema isi <*o Natiif
My iheniö is natum

téktelenek hozzáférését,
nem kell tartani attól,

Három berende

hogy ellopják.

zés

m egvásárlása

esetén 10 százalék

A 120 és 220 literes
nagyságú, gépkocsival

kedvezményt adunk.

vagy kézi csőrlővel 5-10 méteres

A berendezés megvásárlását azok

magasságba emelt tartályból napon

nak ajánljuk, ahol a szórók, etetők -

ta 1-15 kg tiszta kukorico szórható ki

esős/havas

8-10 méteres körzetben, azonos idő

megközelíthetők, illetőleg ozoknok

pontbon. A szórósidő 24 órán belül

a vadászatra jogosultoknak, akik

1-8 óránként tetszés szerint állítható.

o vadállomány megtortóso és helyhez

A 120 literes automata etető egy

időben

-

nehezen

Muray Róbert, a magyar természetfestök doyenje,
háromnyelvű albumban mutatja be változatos, színes
életútját. A több, mint kétszáz oldalas kötet gazdagon
illusztrált, négyszáznál több színes ábrát, fényképeket
és festményei reprodukcióit tartalmazza.

kötése érdekében naponta etetnek.

Megrendelhető: Soltész Károly épületgépész
és villanyszerelő mesternél
2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25.
Telefon és fax: 06-26/313-789 Mobil: 06-20/951-3427

V

Várható megjelenési ideje 2004 februárja.
Ára: 6800 Ft plusz utánvétel.
Megrendelhető a Vadászati Kulturális Egyesület

■'

w ww.vadaszlap.hu

